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ROLUL SERBĂRILOR ȘCOLARE ÎN CLASELE PRIMARE 

Învățător: Lungu Gina 
Școala Gimnazială ”Professor Panaite C. Mazilu” Broșteni 

Procesul educaţional din școala primară presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în școalăă în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfăşurate în afara școlii. Ele sunt acivităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub 
îndrumarea atentă a cadrului didactic. 

Serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale cărei 
conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea.  Situată pe un circuit 
pedagogic extradidactic, Aceasta este un eveniment de seamă în viaţa copiilor, dar şi a școlii, este 
un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea şi 
dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-şi 
manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, 
accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. În altă ordine de idei, 
serbarea impune şi învățătorului competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia se interferează mai 
multe domenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, să combine mai multe genuri 
artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim. 
Materialele ce va fi îmbinate în programul serbării trebuie să fie interesante şi accesibiletegoriei de 
vârstă a copiilor. 

Învățătorul are un rol hotărâtor în alegerea programului unei serbări, în stabilirea ordinii de 
desfăşurare şi în selecţionarea copiilor care susţin programul.. Repartizarea rolurilor trebuie să fie în 
funcţie de posibilităţile copilului, dar şi de preferinţele acestuia. Se impune ca învățătorul să acorde 
atenţie copiilor cu inclinaţii artistice creând pentru aceştia un climat propice dezvoltării, prin 
strategii personalizate, dar să-i sprijine şi pe acei copii care întâmpină greutăţi în însuşirea 
diverselor forme de artă. 

În alcătuirea programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, 
selectându-se textul după un criteriu tematic( 1 Decembrie, Crăciun, 8Martie, 1 Iunie, sfârşit de an 
şcolar etc). Este bine să nu le organizăm prea des, petru că scade interesul pentru acest gen de 
manifestări. 

Pentru a realiza spectacolul, învățătorul are nevoie şi de cunoştinţe specifice din domeniul 
scenografiei şi al regiei. La toate acestea, se mai adaugă aşteptările copiilor şi ale părinţilor. 

În general, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi 
educative şi artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către 
copii în cadrul procesului instructiv- educativ organizat. Conţinuturile serbărilor este bine să fie 
apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de 
frumos. 

În proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordoate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie şi destindere, pe de o parte şi admosfera încărcată de emoţii ce produce o 
anume tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Alternarea numerelor în cadrul 
programului unei serbări are o deosebită importanţă pentru menţinerea interesului copiilor şi pentru 
asigurarea unui ritm antrenant întregii desfăşurări. Atfel, alternarea se va face atât în ceea ce 
priveşte felul numerelor( după două-trei recitări, vor urma cântece) şi în ceea ce priveşte caracterul 
participării. 

Participarea învățătorul în realizarea programului serbării este determinată, în primul rând, de 
nivelul de dezvoltare şi de pregătire a copiilor. Astfel cu cât copiii sunt mai mici, cu atât 
participarea învățătorul la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii 
câştigă experienţă, vor fi antrenaţi mai mult în realizarea serbărilor. 
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Învățătorul preia sarcinile regizorului, ale interpretului şi ale spectatorului. Astfel, regia este o 
sarcina care se mnţine la toate grupele, în schimb rolul de interpret creşte sau scade în raport invers 
cu cel de spectator. Perspectiva educativă este ca rolul de interpret al învățătorului să fie diminuat. 
Totuşi nu se poate neglija faptul că participarea directă a învățătorului la realizarea serbării este 
pentru copii o mare bucurie şi un prilej de intensificare a entuziasmului.  

Preocupările principale ale învățătorului în cursul unei serbări se canalizează spre animarea 
copiilor şi a spectatorilor, spre menţinerea admosferei de destindere. 

Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există preocupări 
susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de clasă, se împodobeşte bradul, se pregătesc 
cadourile, se învaţă rolurile şi cântecele de iarnă.                

Serbarea, constituită ca mijloc de educaţie ce acţionează pregnant în planul personalităţii şi face 
apel la toată gama trăirilor afective, lăsând însemnate amprente în planul evoluţiei generale a 
copiilor. 

Venirea primăverii, aduce cu ea şi ziua de 8 Martie. Acum, fiecare dintre noi ne gândim la 
începuturi, la cea care ne-a dat viaţă, la mişcare, la veselie. Părinţii sunt foarte preocupaţi în vederea 
realizării costumelor pe măsura rolurilor. 

Dacă la serbarea de Crăciun, copiii primesc daruri, acum ei sunt cei care oferă mamelor câte un 
dar realizat de ei, pentru a înţelege că în viaţă există o lege a echilibrului, primim, dar trebuie să şi 
dăruim, atunci când vine vremea. 

Serbările de sfârşit de an şcolar, fac referire la anotimpul vara, la faptul că se incheie încă o 
clasă, aceasta fiind o serbare a bilanţului. 

Pentru a menţine un ritm antrenant, de veselie şi de bună dispozitie, momentele statice au 
alternat cu cele dinamice: dansuri populare, dansuri tematice sub îndrumarea profesorilor 
specializaţi. 

Orice activitate care este coborâtă din minte în sufletul copiilor, are o frumuseţe aparte, de aceea 
serbările sunt foarte îndrăgite de copii. 

Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi artistic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
  
1. Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 
aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
2. Sorina Sav, Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico; 
3. Revista invatamant primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped . 
 
        
                  

4



Importanța activităților educative realizate împreună cu părinții 
 

Înv. Lungu Lunica 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Pânceşti 

Com. Pânceşti, jud. Bacău 
 
 
Familia reprezintă nucleul de bază al lumii contemporane, primul intermediar pe care îl are 

copilul în relația cu mediul extern. Aceasta are rolul de a asigura o dezvoltare fizică armonioasă și 
un rol psihopedagogic moral și educativ pentru copil.  

Maturizarea psihică și afectivă a individului ce va face parte din societatea de mai târziu 
depinde în prima parte de a vieții aproape în exclusivitate de dirijarea judicioasă a procesului 
formativ. Ulterior, în dezvoltarea normală a copilului intervine instituții cu rol didactic, grădiniță, 
școală. Deși copilul va petrece acum o bună parte din cele 24 de ore ale unei zile în alt mediu, 
înconjurat de oameni care nu fac parte din familia celui mic, procesul educativ continuă să fie unul 
laborios și comun.  

De exemplu, randamentul la învățătură al celui mic va fi cu siguranță influenţat de mediul 
ambiental în care acesta își desfășoară lecțiile acasă și de sprijinul pe care îl primește din partea 
familiei în derularea proceselor ce țin de pregătirea pentru școală. Mulți părinți decid să ia parte în 
mod pasiv la actul de învățare a celui mic sau  să îl supravegheze în mod superficial. Copilul are 
tendința să povestească părintelui fiecare eveniment din viața sa și trebuie încurajat în acest demers 
într-o comunicare sinceră, autentică, deschisă. Dacă cel mic întâmpină un anumit nivel de 
indiferență din partea părintelui sau dacă părintele nu îi oferă un feed-back, copilul va avea tendința 
să se simtă neglijat, nedorit. O parte din aceste stări se pot traduce printr-o scădere a calității actului 
învățării fie ca rezultat direct a indiferenței părintelui, fie indirect, cu scopul de a atrage atenția 
asupra sa. În anul  1998, Gottfried a subliniat faptul că pentru copiii cărora li se citesc povești 
regulat, este mai facil să ia note mari la școală, scoruri mai înalte la teste de inteligență și au un 
vocabular mai dezvoltat. 

Pentru a obține rezultate deosebite în efortul de a forma personalitatea copilului, de a crea o 
gândire logică și de a-i oferi un bagaj de cunoștințe pe baza cărora să poată rezolva probleme și să 
fie capabil de a adăuga alte informații sau de a le deduce este necesar un efort atât din partea 
familiei, cât și din partea instituției pedagogice. O educație primită în sânul familie bazată pe o serie 
de principii și metode care au dat roade în trecut asociată cu o muncă metodică ce se bazează pe 
metode științifice formează pârghii care stau la baza formării individului. Un proces continuu, 
complex, laborios care are la bază comunicarea dintre părinte și unitatea școlară creează deprinderi 
și copii dobândesc cunoștințe pe baza cărora vor acționa în viitor. Este în  interesul părinților o 
comunicare cât mai reală și apropiată cu unitatea de învățământ întrucât produsul final, educația 
celui mic, este cea care va defini succesul integrării lui în societate. 

În vederea definitivării educației copilului, părintele are un rol imens prin exemplul pe care îl 
oferă acesta celui mic. Tradus la nivel psihologic prin imitație, actul educativ prin exemplu are o 
influență cu atât mai mare cu cât legătura emoțională a copilului cu membrii familiei este mai 
puternică. John Locke susţinea, convins fiind de puterea exemplului, faptul  că „Nu trebuie să faceți 
în fața copilului nimic din ce nu vreți să imite.”  Implicarea părinților în rezolvarea problemelor 
școlare și în sprijinul procesului instructiv-educativ sugerează copilului importanța școlii în viața 
acestuia. Părinții pot participa la expoziții, serbări, la ședințe, la activități culturale organizate în 
cadrul școlii. Totodată, într-o activitate educativă comună activă precum voluntariat sau organizarea 
unui colț verde, părintele are ocazia să își cunoască copilul și reușesc să-i descopere și în alt cadru 
decât cel familial.  „Începeți dar prin a vă cunoaște copiii” reușea să concluzioneze  Jean Jacques 
Rousseau această idee care stă încă la temelia unui act educativ părinte-școală cu rezultate 
deosebite. 
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În societatea modernă, la dezvoltarea copilului participă și alte surse care pot oferi informații 
eronate și pot duce la o educare deficitară a acestuia din mai multe privințe. Rolul familiei devine 
esențial astfel în a se asigura că oferă celui mic sprijinul necesar și fundamentul unei dezvoltări 
continue. Instituțiile cu rol de educare a copilului trebuie să fie într-o permanentă comunicare cu 
părinții, să întrepătrundă activități care să îi implice si pe aceștia și să contribuie la mediul prosper 
dezvoltării inteligenței și deprinderilor celui mic.  

 
Bibligrafie: 
 
 Nica I., Țopa L. – „Colaborarea școlii cu familia elevilor de clasa I. E.DP., București, 1974. 
 Stan, G. – Strategii de consiliere educațională a părinților”, Editura Casei Corpului Didactic, 

Bacău, 2014. 
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-Rolul și importanța activităţilor extracurriculare în preșcolaritate- 
 

Prof. Lungu Merena  
G.P.P. Lumea Copilăriei Rm. Sărat, Jud. Buzău 

 
 
Grădinița este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii” fizice şi spirituale a ,,puiului de om”. Doar “zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 
mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber, având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi.  

   
Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor 

în activități cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cuatitudini caracteriale. 

Ele au menirea de a valorifica timpul liber al preșcolarilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l 
transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare obiectivele 
instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi cu momente 
recreative. Serbările, concursurile, excursiile, drumeţiile, vizitele, vizionările de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 
sentimente.  

 
  Se ştie că, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care 
să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât copiii timizi, cât şi pe cei slabi, îi temperează 
pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie   
la   formarea colectivului de copii. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de 
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activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al grădiniței şi al învăţământului preșcolar – 
“pregătirea copilului pentru viaţă”.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a grupei de preșcolari. 

Activităţile extracurriculare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate sunt apreciate atât de către copii, cât şi de cadrele 
didactice în măsura în care: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;  
- organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ;  
- au caracter recreativ;  
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;  
- participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută;  
- are un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup;  
- sunt caracterizate de optimism și umor;  
- creează un sentiment de siguranţă și încredere tuturor participanţilor;  
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;  
- contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 

În concluzie, pot spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât 
în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 

Prof. înv. preșc. LUNGULESCU GABRIELA ELENA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 MOTRU 

          

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare.  

 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă 
şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un 
rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte.        

 Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 
Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 

a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

 Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Serbările au o importanță deosebita în educarea copiilor.În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi sustinute pentru 
realizarea unui scop comun, reușita serbării.Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor 
culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim.Astfel, 
pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să trăiască în colectiv, 
să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie.În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la 
ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educațional ca serbările școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de 
repetiții.Învățând copiii să desfășoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicăm în interpretarea 
unor roluri pe care le joacă cu plăcere:capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât 
un efect artistic cât și pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și 
păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. 

Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și 
să-l afecteze psihologic.Sensul unui spectacol va depinde de:calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumațiilor și decorurilor,de participarea afectivă a copilului. 

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 

Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde în forme 
tradiționale poezii și cântece specifice Crăciunului. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinți,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creatii artistice originale,adaptate evenimentelor și 
conditiilor locale. 
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 BIBLIOGRAFIE: 
Ion Apostol Popescu : "Studiu de folclor și artă populară" 
Revista "Invățământul preșcolar" 1-2 2000 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 
aplicative,EdituraPolirom,Iaşi,2002 
Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico 
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PREZENTAREA PROGRAMULUI EDUCATIV PENTRU                     
SĂRBĂTORILE DE IARNA, SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
PROF. INV. PREȘC. LUPAȘCU LOREDANA MARILENA 

GRĂDINIȚA  P. N. PITULUȘA –BROȘTENI 
 
,,Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate și mai de energice mlădițe,, (D. Almaș) 
Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii, 

reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important 
pe care îl au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit în 
timp. 

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adoptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej 
introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, povestirilor, zicătorilor și 
strigăturilor a unor evenimente tradiționale cum ar fi Crăciunul, unde copiii au posibilitatea să 
cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia 
limbii române. 

Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovei, transmit urările de bine în 
legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor:uratul, semănatul.Cu aceste ocazii copii își 
îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii 
materne și în comorile înțelepciunii populare. 

Orice serbare școlară este o sărbătoare atât pentru copii cât și pentru educatorii lor și nu în 
ultimul rând pentru parinții copiilor. 

Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginația și creativitatea 
fiecăruia copil sau educator. 

Participarea activă a părinților la activitatea din grădiniță le crează copiilor sentimente de 
siguranță, înțelegere, bucurie, copilul arată că știe ce poate, iar părintele este mândru de copilul său 
în relația cu ceilalți așa pot să aprecieze împreună activitățile, faptele, evenimentele, rezultatele 
obținute. 

 
Bibliografie: 
Revista ,,Învățământ preșcolar,, 1-2 2000 
Antologie,, Serbări școlare ,,2006 
 
Fotografii de la serbarea de Crăciun a  ,,Piticilor năzdrăvani,, :  
                  

Uite,vine Moș Crăciun ! 
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Suntem parteneri la valsul fulgilor.   
 
 

 
 

Bradul nostru. 
 
                                                                                         

Verific ce am primit. 
 

 
 
 

Fotografie cu Moș  Crăciun. 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



Serbările școlare în cadrul Liceelor Tehnologice 
 

Prof. Lupașcu Violeta Camelia 
Liceul Tehnologic Urziceni 

       
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Liceul Tehnologic Urziceni este o unitate școlară cu profil tehnologic care pregătește elevii in 
domeniul mecanic și agricol. Din pacate ne confruntăm cu probleme care vizeaz mediile foarte mici 
de admitere în cadrul şcolii,  neimplicarea unor familii dezorganizate sau cu părinţi migranţi în 
colaborarea cu şcoala, nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii, 
situaţia materială precară a multor familii ale elevilor, interesul scăzut al elevilor faţă de învăţătură 
datorită lipsei de perspectivă şi a motivaţiei; 

Cu toate aceste în cadrul liceului nostru există o preocupare permanentă pentru atragerea 
elevilor spre aceste activități, atât în cadrul orelor de dirigenție, cât ,mai ales, în cadrul activităților 
de la consiliul elevilor și de la comisia pentru educația permanetă. Elevii noști au participat la 
acțiuni care au urmărit marcarea unor activități ecologice, culturale, științifice, istorice, civice și 
sociale: Ziua Educației, ”Securitatea alimentației” Alimentația rațională, Ziua Națională a 
României, Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului în Patriarhia Română, Din puținul meu îți dau și ție, Crăciunul – Darul bucuriei, 
Eminescu – ”Luceafărul poeziei românești”, ”Hai să dăm mână cu mână!” – Ziua Principatelor 
Române, ”Să învățăm să spunem nu!”, ”Spune nu violenței!”,  Lupta împotriva traficului de 
persoane, Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua Internațională a Poliției, Anul omagial al unității 
de credință și de neam, Ziua Pământului, Ziua Europei, Unitate în diversitate, Ziua Internațională a 
Mediului.  

Liceul Tehnologic Urziceni a fost implicat în cadrul evaluarii internaționale PISA, etapa de 
testare principală, desfășurată în perioada 12 – 30 martie 2018, reprezentând România. 

Liceul Tehnologic Urziceni a obținut Diplomă de Excelență  pentru palmaresul realizat în 
domeniul educației și poziția de excelență în galeria de olimpici ai Școlii Românești. 

Liceul Tehnologic Urziceni a obținut Certificatul de excelență pentru rezultatele obținute la 
etapa județeană a olimiadelor din anul școlar 2017 - 2018 

Elevii noștri au participat la diferite concursuri și proiecte recunoscute CAER , CAERI și CAEJ 
obținând premii sau diplome de participare:  

Concursul Național Popas la Poarta Neagră, sesiunea poezii, 
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Concursul Național Așteptând Învierea Domnului, secțiunea desen 
Concursul Național O viață fără riscuri! Securitatea și Sănatatea Mea. 
 Proiectul regional Today a Project, Tomorrow the Future  
 Proiectul educațional regional Civilizația Șoselei 
Proiectul  Școala nu abandonează elevii 
Festivalul – concurs Tradiție culinară ialomițeană LA CASA TUDORII 
Spectacolul Umanitar Participă și TU…la un gest Umanitar… 
Proiectul regional Dăruire prin dăruire 
Concursul Îndemânatic-da, teribilist-nu 
Concursul Județean Mărțișorul – simbolul primăverii 
Festivalul Concurs Județean Învierea lui Hristos – Cântări, Lumină și Culoare 
Proiectul Școlar O zi prin Capitală 
Târgul Mărțișorului organizat de Protopopiatul Urziceni și Primăria Municipiului Urziceni 
Concursul pentru Sănătate Sanitarii Pricepuți. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. pentru învăț. preșcolar: Lupescu Elena 

GPN Topraisar, Jud. Constanța 
 

Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu alți copii dar și 
cu adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale acestora. Copilul preșcolar începe să-
și definească treptat începutul personalității sale. În cadrul grupei el trăiește prima experiență a 
vieții în colectivitate, a vieții sociale. Integrarea trebuie făcută treptat cu ajutorul familiei, astfel se 
recomandă părinților următoarele: 

 Să discute cu copiii cu mult timp înainte despre grădiniță. 
 Să informeze copilul că la grădiniță va sta cu alți copii și cu educatoarea dar asta nu 

inseamna ca mama îl va abandona acolo ci că după un anumit timp va veni să-l ia acasă. 
 Să nu mintă copilul că pleacă să „ia dulciuri și vine imediat”. 
 Să prezinte grădinița ca pe un loc unde copiii se joacă cu alți copii, nu ca pe un bau 

bau – „lasă că vezi tu când te duci la grădiniță”. 
 Să nu vorbească urât despre cadrele didactice în fața copilului. 
 Să discute cu cadrele didactice despre copilul lor înștiințându-le despre diverse 

probleme ale copiilor și să ceară sfaturi. 

Reușita actului educațional este asigurată de fixarea unor reguli comune, aplicate și respectate 
atât  în grădiniță cât și acasă, valabile atât pentru părinți cât și pentru copii. Astfel părinții trebuie să 
respecte intervalul orar în care pot să aducă și să ia copiii, să nu deranjeze cadrul didactic în timpul 
activităților etc. 

După perioada mai puțin plăcută de integrarea în grădiniță , copiii vor fi fericiți să lege prietenii, 
să descopere varietatea de jocuri și jucării, să realizeze singuri obiective propuse în cadrul 
activităților (construcții, desene, puzzle, fișe etc.) să împartă lucruri cu alți copii, să-și aștepte 
rândul, să aibă răbdare, să aibă compasiune pentru cei din jur. 

Astfel, educatoarei îi revine sarcina să facă cât mai plăcută integrarea micuților antrenându-i 
mereu în activități plăcute și distractive specifice nivelului de vârstă și ținând cont de dezvoltarea 
psihDezvoltarea psiho-fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele didactice cât și de 
părinți. Tocmai de aceea pentru a avea rezultate în desfășurarea actului de educație este foarte 
importantă colaborarea factorilor importanți din viața copilului și anume grădiniță-familie. Familia 
educă hărnicia, cinstea, sinceritatea, iar grădinița completează educația primită de copii în familie 
astfel formând un tot unitar care lucrează împreună pentru un scop bine definito-fizică a fiecăruia. 

Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță : discuții zilnice, consilierea 
părinților, serbări, implicarea părinților în diferite proiecte.  Participarea activă a părinților în 
activitățile din grădiniță creează copiilor sentimente de siguranță și fericire. Copilul  poate 
demonstra ce știe și se poate mândri cu realizările lui, iar părinții pot observa progresele acestora. 
Aceste activități  aduc bucurie în rândul copiilor și al părinților prin rezultatele obținute din efortul 
reunit și plăcerea de a petrcece timp împreună. 

Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii 
copilului costituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un prim pas către 
o educație transparentă a personalității copilului, viitoru adult al societății noastre. 
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Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze 
schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și 
continuitatea culturii și civilizației umane. 

Funcţia principală a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, 
astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa 
de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi 
respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru 
fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar 
putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu unde s-ar numai fizic ci şi spiritual 
unde s-ar. De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un 
program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi 
extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-
mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului 
s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi.  Participarea părinţilor la activităţile 
demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia 
ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care face parte.  

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicate de la 
început în programul educative, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi 
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă 
şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin 
modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii 
ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe 
coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub 
toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai mare dascăl 

 

 

Bibliografie: 
–„Copilul, famila, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000. 
–„Copilăria, fundament al personalității” Dima S., Ed.Imprimeria Coresi, 1997. 
– „Pro Educația” – revistă de specialitate a învățământului mehedințean, Ed. Stef.Drobeta Turnu-
Severin, 2006. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Prof. inv. prim. Lupescu Maria 
Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol 

 
 
     IARNA, mirifica IARNĂ cu alaiul ei de ghețuri, viscole, roiuri de fulgi argintii și clinchete 

de zurgălăi este așteptată cu drag, an de an. 

     Emoții, Neliniști, Speranțe, Familie, Acasă, Colinde, Cetini veșnic verzi, Nuci, Colaci, 
Cozonaci, Credință, Magie, Daruri…pe toate ni le dăruiește IARNA! 

    Nicio  altă perioadă a anului nu e mai frumoasă ca cea a sărbătorilor de iarnă.Povara anului 
care se-ncheie este înlocuită de optimismul și speranța unui nou început…un AN NOU ,mai 
bun,mai generos,mai rodnic… 

   După activitățile dedicate Zilei Naționale, menite să trezească sentimentul patriotismului în 
sufletele copiilor ,prin grădinițe și școli,încep să răsune glasuri gingașe cântând „Iată vin 
colindători/Florile dalbe/Noaptea pe la cântători,/Florile dalbe”sau „Moș Crăciun cu plete dalbe…”. 

   În sălile de clasă apar brazi falnici ,care sunt împodobiți cu mult drag de către copii.Cu câtă 
veselie se-ncinge hora în jurul copacului veșnic verde,pe ale cărui ramuri strălucesc luminițe 
multicolore și se leagănă globulețe rotofeie! 

  Nu poate lipsi Serbarea de Crăciun.Cu toții o așteptăm! După multe cugetări, ezitări se împart 
rolurile .Aproape fiecare elev își dorește “să fie”Fecioara Maria,Iosif, Irod,mag sau păstor dar și 
fulg de nea, brad sau stejar. De cele mai multe ori "rolurile" sunt distribuite prin”tragere la 
sorți”,după ce mai întâi,li se explică copiilor ce presupune fiecare dintre acestea . 

     Într-un entuziasm general,părinți,bunici,cu toții sar să pregătescă costumația necesară pentru 
serbare.Iesle miniaturale,paie de grâu,mulaje de animale sunt aduse pentru întregirea decorului. 

   Nenumărate și obositoare repetiții se fac cu emoții și agitație inevitabile,până ce totul decurge 
ca într-un spectacol adevărat. 

 Și gata…a venit ziua serbării! Ca pentru o mândră sărbătoare ne adunăm în sala de clasă sau pe 
scena Casei de Cultură și programul începe. Unii recită tare,expresiv versurile sau replicile repetate 
de zeci de ori,alții mai uită câte un vers sau inlocuiesc cuvintele,alții ,foarte rar ,își insoțesc replica 
cu lacrimi neprevăzute de” regizor”. 

    Aplauze generoase îi încurajează pe micii actori.Fiecare bunic sau bunică îi privește cu ochii 
umezi pe toți prichindeii,dar nu uită să remarce “al nostru e cel mai frumos/a noastră e cea mai 
talentată!” 

   Părinți,bunici,unchi sau mătuși retrăiesc neuitatele clipe  frumoase ale propriei copilării. 

  Și iată-l..! Mult așteptatul Moș Crăciun,sprijinit în toiagul său magic și ajutat de vreo doi tătici 
înaintează cu greu . Copiii îl primesc cu aplauze,strigăte de bucurie și multă nerăbdare. Îi mai spun 
câteva poezii, apoi își primesc, mulțumiți, darurile… Câtă bucurie! 

    Serbarea se incheie. Rând pe rând ,copii și adulți își fac urări și își iau la revedere. 

Și acesta e doar începutul…! Multe alte momente frumoase vor urma, în casa fiecăruia. 

Colindele vor răsuna la ferestrele caselor,iar speranța va încolți în sufletele tuturor. Cuprinși de 
magia sărbătorilor de iarnă ne simțim mai buni,mai fericiți, adunănd ani mulți și  în tolbele vieții. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA ȘCOLARĂ 
 

Prof. Lupșan Cristian-Cosmin 
Școala Gimnazială Nr. 1 Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu-Buzău 

 
 
În ultima perioadă, se pune accent pe implicarea părinților în educația școlară a copilului, pe 

colaborarea între părinți și profesori – unele școli propun din ce în ce mai multe sedințe și activități 
prin care părinții și profesorii să se cunoască și să colaboreze împreună spre binele copiilor. S-a 
constatat că este benefic pentru copil ca părinții să cunoască ce se întâmplă la școală și ca profesorii 
să cunoască situația familială. 

Implicarea părinților în educația școlară a copilului are beneficii majore în ceea ce privește 
comportarea copilului la școală și rezultatele sale școlare. Și aceasta nu numai pentru că prin 
participarea părinților, copilul este supravegheat din ambele părți (părinții fiind înștiințați de orice 
problemă), ci pentru că, văzându-și părinții interesați de educația sa, copilul se va strădui mai mult 
și va avea un sprijin. Experiența școlară a scos în evidență faptul că multe dintre problemele legate 
de comportare și de rezultatele elevilor provin din lipsa de interes a părinților față de ceea ce fac la 
școală. 

Chiar dacă, un părinte ocupat nu poate merge foarte des la școala copilului, nu trebuie uitat că 
partea cea mai importantă a implicării părinților în educația școlară a copilului este cea de acasă: 
pornind de la disciplină, la oferirea unui mediu familial stabil, la transmiterea valorii educației. Unii 
părinți consideră că nu este necesar să intervină în educația școlară – pentru aceasta există școlile. 
Însă totul începe de acasă, iar un copil cu probleme acasă va avea probleme la școală. Mai mult, 
dacă un copil își vede părinții neinteresați de școală și nevalorizând educația și rezultatele școlare, 
nu va acorda nici el valoare educației. De asemenea, părinții trebuie să stimuleze copilul, să îi 
trezească setea de cunoaștere. A învăța noi lucruri poate fi văzut ca un lucru bun, valoros și chiar 
plăcut atunci când părinții îi insuflă copilului setea de cunoaștere și când îi stârnesc curiozitatea. 
Dacă sunt selectate cu grijă și părinții direcționează copiii spre ceea ce este benefic pentru ei, orice 
poate constitui material de învățare: ei pot învăța din cărți, prin jocuri, de la calculator, chiar de la 
televizor.  

Implicarea părinților în educația școlară a copilului înseamnă și sprijinul dat în realizarea 
sarcinilor școlare – copilul poate avea nevoie de ajutor. Iar dacă nu primește acel ajutor, va renunța 
descurajat. Părinții trebuie să se intereseze de materiile sale școlare și de sarcinile pentru acasă, 
încercând să-i facă munca de înțelegere, memorare, învățare mai simplă. Copilului trebuie să i se 
formeze un program strict de scriere a temelor, în funcție de volumul lor, fără a i se permite alte 
activități. Este benefic să i se ofere materiale alternative, uneori maunalele pot fi foarte plictisitoare, 
astfel că i se poate oferi o carte despre subiectul discutat sau, de ce nu, un articol de pe internet scris 
într-un stil mai interesant. Înaintea testelor de evaluare, copilul trebuie sprijinit și încurajat – nu 
trebuie să i se impună să ia nota cea mai mare, ci trebuie motivat să facă ceea ce poate, arătându-i 
încredere în el.  

Un element esențial în colaborarea familiei cu școala este cunoașterea profesorilor copilului. 
Implicarea părinților în educația școlară a copilului presupune ca aceștia să cunoască profesorii 
copilului, iar cu cei cu care are cele mai multe ore, să mențină o legătură. Este vital ca părinții să 
cunoască profesorii importanți (în special învățătorul sau dirigintele) ai copilului, pentru a putea să 
ia legătura cu aceștia cât mai des posibil, nu doar atunci când apare o problemă. Învățătorul, 
dirigintele sau un alt profesor pot informa părinții cu privire la comportare, prezențe/absențe, 
rezultatele copilul și pot anunța când există o problemă cu el. Invers, este vital ca părinții să ia 
legătura cu un profesor atunci când copilul se confruntă cu o problemă acasă, problemă ce îi 
afectează activitatea școlară – profesorii trebuie să înțeleagă că un copil ce are o problemă acasă nu 
se va descurca ca de obicei.  
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 Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante 
schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, 
asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt 
situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare 
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu 
de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot 
colabora cu alţi membri ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în 
şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor 
din mediul şcolar, acestea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi 
copil, părinte şi cadru didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi 
elevii au performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt 
implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995).  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului, ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă 
această acţiune.  

O bună colaborare între familie și școală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal 
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală, dar 
mai ales, mai târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se 
consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii 
şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional 
sau o problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta 
profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu 
și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale 
părinţilor; conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în 
folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli.  
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ROLUL COLABORĂRII  DINTRE GRĂDINIȚA ȘI FAMILIE 

 
Prof. Logoped, Mariana LUPU 

 
 
 
 Familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om.  
 Ca primă veriga a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. 
 
 Este foarte importantă în educaţia din copilarie deoarece individul ia primele impresii din 

mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi 
obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va 
avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. 

 Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental.  

 Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, 
astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa 
de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi 
respect. 

 Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare 
membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi 
înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. 

 Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din 
care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia.  

 Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect 
importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 

 Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a 
educaţiei sale. 

       
 Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a 

realizat în familie. 
 
 CONCLUZII 
 
 * Multi parinti pretind ca isi cunosc bine copiii, dar nu stiu sa actioneze; 
 * Unii parinti folosesc pedeapsa corporala in aplanarea conflictelor; 
 * Alti parinti pun accent pe asigurarea conditiilor materiale, copiii fiind frustrati pe plan afectiv; 
 * Unii parinti se bazeaza si pretind doar interventia educativa a gradinitei, necunoscand 

strategii adecvate de actiune pozitiva in relatia cu copiii lor. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura 

„Aramis”,2002;  Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro 
Humanitate, 1999;  Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia 
părinţilor,www.1educat.ro;  Stern, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica 
şi Pedagogica,1972. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional/  serbările școlare 
 

Lupu Mihaela- Școala Gimnazială Zvoriștea- jud. Suceava 
                                                                   
 Activitățile extrașcolare au un rol benefic asupra elevilor. Rolul cadrelor didactice nu se reduce 

doar la educaţia la catedră sau în clasă, ci presupune o astfel activitate în fiecare relaţie cu elevii şi 
familiile acestora, desfăşurând o muncă de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O relaţie 
eficientă cadru didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în 
acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere 
diferit. 

 Cooperarea activă a şcolii şi a învăţătorilor cu ceilalţi factori educaţionali – familia, 
comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale – trebuie să conducă la 
realizarea unor parteneriate viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse 
ale tinerilor elevi. Şcoala trebuie să găsească formele optime prin care cei implicaţi în acest proces 
de educare să poată gestiona resursele umane, să aibă cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, să se 
poată adapta rapid la managementul schimbărilor din societatea actuală. Totuşi, rolul important, cel 
puţin acum, îl are şcoala, cadrele didactice, învăţătorul care, prin activităţile elaborate, pot dezvolta 
la elevi norme şi conduite sociomorale, pot dezvolta abilităţi şi conduite morale şi civice, în 
contextul european actual. 

 În acest sens, şcoala participă şi interacţionează cu familiile elevilor, iniţiază activităţi utile în 
şcoală sau în afara acesteia, sprijină actorii implicaţi pentru a se cunoaşte pe sine şi pentru a înţelege 
normele moral - civice, poate îmbunătăţi calitatea vieţii şi performanţele elevilor, poate forma 
abilităţi de gândire independentă şi critică etc. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea 
copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative 
(extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii. 

 Lecţiile cu accentuat caracter practic, care obligă la observaţie, la intervenţie personală, dar şi la 
cooperare plac şi descătuşează energiile mintale şi sufleteşti. Limbile se dezleagă cu uşurinţă şi 
bucuriile reuşitelor vor fi evidente.  

                              ,,Din suflet de Craciun!”  
 Astfel s-a intitulat acțiunea de voluntariat derulată în luna decembrie, de elevii clasei I, în 

cadrul parteneriatului cu C.S.E.I. Suceava: ,,Copil ca tine, sunt și eu!”. La activitate fluturașii clasei 
I alături de părinți, s-au mobilizat pentru a aduna obiecte constând în obiecte vestimentare, jucării, 
dulciuri. 

 Micile cadouri au fost oferite elevilor din clasele a II-a și a IV-a, de câțiva copii și părinți care 
s-au deplasat la C.S.E.I. Simbolic, copiii instituționalizați au dăruit câte o felicitare tuturor 
fluturașilor. 

 
 
                             ,,De la lume adunate…” 
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  Apropierea zilei de ! Decembrie, prilejuiește deschiderea unei palete largi de evenimente 
culturale desfășurate în școli. La ceas aniversar elevii clasei I, au prezentat o șezătoare folclorică. 
Scopul activității a fost acela de a dezvolta dragostea față de țară, de obiceiurile și tradițiile din 
Moldova. 
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ÎMPRUNĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL COPIILOR NOŞTRI 
 

Coordonator proiect: Prof. LUPUŞORU DANIELA 
 
 
DEFINIREA PROBLEMEI:  
Consilierea părinţilor privind disciplinarea pozitivă  şi obţinerea unei comunicări eficiente:  

părinte –copil. 
 
DESCRIEREA PROBLEMELOR: 
 
Şcoala noastră este formata din doua structuri, una primară cu elevi clasele pregătitoare si I-II si 

Şcoala Gimnazială. Când elevii trec in clasa a III-a sunt aduşi la Şcoala Gimnazială, astfel in clasa a 
III-a am mai primit 5 elevi. Am încercat încă din primele zile de scoală prin diverse metode sa îi 
integram mai repede si mai unor, pe cei nouveniţi in colectiv. Cu toate eforturile problemele au 
apărut: 

 
IDENTIFICAREA POSIBILILOR FACTORI DE FORMARE SI DEZVOLTARE A 

PROBLEMEI 
 
Având în vedere modificările survenite în programul copiilor a trebuit ca pentru început să 

identific activităţi de cunoaştere a copiilor, a familiilor acestora, cauzele declanşării situaţiilor de 
agresivitate verbala si comportamentală, am început prin studierea dosarelor cu fişe de evaluare 
psihopedagogică, întâlniri cu părinţii organizate la şcoalăîn cadrul lectoratelor cu părinţii, am 
discutat cu părinţii despre comportamentul acestora de zi cu zi, am organizat mese rotunde, 
activităţiextraşcolare prin care puteam observa comportamentul.. 

 
IDENTIFICAREA FACTORILOR DE MENTINERE SI DE ACTIVARE A PROBLEMEI 
În urma cercetărilorfăcute am observatcă părinţii întâmpină unele probleme în educarea copiilor. 

Ei aşteaptă încă „totul” de la şcoală. Pătrunderea părinţilor în şcoală şi, mai ales, participarea lor la 
activităţi didactice, accentuează transparenţa acestora, deschiderea şcolii către părinţi implică o 
deschidere a familiilor către şcoală, respectiv a diferitelor categorii sociale către categoria cadrelor 
didactice.  

Am constatat cu surprindere ca uneori si cadrele didactice şi părinţii se învinovăţesc reciproc. 
Şcoala îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, pretenţii exagerate şi chiar 
agresivitate, întâlnirea dintre părinţi şi cadrele didactice materializează echipa adulţilor, chiar atunci 
când ei se află în conflict.  

În cadrul edinţelor cu părinţii am continuat cu discuţii individuale, unii dintre aceşti veneau 
mereu cu replica ,, ştiu ca al meu este rău, dar ce fac ceilalţi..” sau ,, eu ştiu ca era cuminte dar 
acum…”, invitaţi la şedinţe am observat ca unii dintre părinţi aveau si ei probleme legate de 
comunicare verbală si comportament social, nu făceaudecât sa tensioneze lucrurile. Un alt factor 
identificat ar fi scăderea stimei de sine, unii văzând ca rezultatele sunt contestate sau minimalizate. 
Un alt factor identificat, in urma analizei îl reprezintă conflictele în familie, consumul zilnic de 
alcool si chiar, în cazul unui copil, divorţul părinţilor. 

În urma analizei tuturor acestor aspect am constatat ca părinţii nu ştiu să folosească informaţiile 
în beneficiul copiilor, vor să ajute, se implică, dar nu ştiu  „cum” şi „când” să facă ceea ce este 
potrivit unei situaţii de aceea, am propus părinţilor un Proiect de educare si consiliere prin care în 
urma activităţilor propuse să reuşim împreună să schimbăm în bine atitudinea copiilor şi implicit 
viitorul acestora, care în mare parte depinde şi de implicarea noastră. 
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OBIECTIV GENERAL: 
 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copiii in vederea 

dezvoltării stimei de sine, a disciplinarii pozitive. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 dialogul deschis între părinţi despre subiectul  privind evoluţia şi comportamentul şcolar al 

copilului; 
 identificarea unor piedici  de care se lovesc atunci când îşi propun să comunice cu copiii; 
 dezvoltarea scopului familiei privind rolul părinţilor în educarea propriului copil; 
 descoperirea obstacolelor pe care le întâlnesc în comunicarea cu copiii; 
 conştientizarea progresului copilului, a schimbărilor apărute în evoluţia acestuia, cerinţele, 

încrederea în capacităţile  proprii; 
 dezvoltarea deprinderilor de comunicare asertiva ale părinţilor; 
 stabilirea unor reguli părinte – copil, ce vor fi respectate de ambele părţi; 
 îmbunătăţirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în 

situaţii de criză  sau in diferite contexte socio - emoţionale. 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII:  
Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Conceşti – Botoşani 
SEDINTA NR.1 
OBIECTIVUL PRINCIPAL: identificarea unor cauze, a unor factori sociali ce duc, micii şcolari 

spre un comportament agresiv, cum ii pot ajuta părinţii in vederea integrării lor sociale, a cultivării 
respectului faţă de semeni si faţă de sine. 

Desfasurarea sedintei:pentru o atmosfera mai relaxanta şedinţa se va desfăşura in clădirea 
AfterScholl a scolii. Fiecare părinte, din cei prezenţi, spune câteva cuvinte despre el şi familie, 
astfel încât să ne cunoaştem cât mai bine şi să putem discuta. Le dau părinţilor un săculeţ cu 
monede, aceştia extrag fiecare câte o moneda si prezintă un eveniment important sau o întâmplare 
marcanta din viaţa sa care s-a petrecut in anul scris pe moneda.  

Fiecare părinte primeşte apoi o foaie in care noteazădupă metoda ,,Ştiu/ Vreau sa Ştiu/ Am 
învăţat” doar la rubrica ştiu, ce ştie despre comportamentul copilului sau la scoală, apoi vom strânge 
foile .Vom discuta în grupuri mici, despre situaţiile din clasă existente, voi prezenta şi eu câteva 
situaţii concrete în care elevii au avut unele problem in ceea ce priveşte comportamentul dar si 
situaţia şcolara. Pentru următoarea întâlnire părinţii sunt rugaţi sa noteze pe o foaie ce si-ar dori ei 
sa înveţe participând la aceste cursuri; la şedinţe participa si scolarii, la final fiecare ataşând pe 
suportul din faţă un emoţione, care exprimă strea cu care pleaca acasa. 

 
SEDINTA NR. 2 
OBIECTIVUL PRINCIPAL: crearea unor situaţii de comunicare eficiente părinte - copil. 
 La aceasta şedinţă voi cere să participe atât părinţii cât si copiii acestora. Vom realiza dialoguri 

familiale, deschise bazate pe încredere, respect şi confidenţialitate; 
Astfel după ce fiecare părinte va prezenta tema primita pentru acasă,   in doua – trei propoziţii, 

ce şi-ar dori să înveţe la acest curs, vom juca un joc prin care părinţii vor lua rolul copiilor iar copiii 
vor avea rol de părinte. Voi aşeza pe masa din mijlocul sălii cartonase de diferite culori pe care am 
scris o situaţie de comportament agresiv sau de limbaj violent pe care părintele să o execute iar 
copilul in rol de părinte să spună ce măsuri ar lua , ce ar face. După ce se epuizează jocul vom 
discuta despre cum s-au simţit în situaţiile date , daca le-a plăcut jocul, ce vor face pe viitor, cum 
vor gestiona lucrurile, ce soluţii vor căuta pentru a ajunge la comportamente corespunzătoare. 
Părinţii pot prezenta şi alte situaţii in care nu le –a plăcut comportamentul copiilor sau invers. 

La finalul şedinţei vom desprinde câteva concluzii, exemple de buna practica însuşite astăzi si 
evident vom aşeza faţa corespunzătoare stării emoţionale in care ne aflam la plecare. 
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REZULTATE ASTEPTATE: 
 Deprinderi de comunicare, în vedereaobţinerii de rezultate bune din partea copiilor, a şcolii; 
 Activităţi pentru dezvoltareacompetentelor de a-i înţelege şi de a-i îndruma  pe copiii; 
 Mai mulţi părinţi/bunici prezenţi în activităţile desfăşurate, care sa ajute în educarea si 

formarea deprinderilor si aptitudinilor corecte de socializare ale  copiilor; 
 Îmbunătăţirea rezultatelor vizând comportarea civilizata si rezultatele la învăţătură ale 

elevilor; 
 Îmbunătăţirea calităţii de comunicare si a deprinderilor parentale; 

 
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA 

ŞCOLII ŞI ASUPRA COMUNITĂŢII: 
 
 părinţii vor avea idee despre „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, în educarea si 

susţinerea copiilor, în vederea corectării comportamentelor, fără a folosi la rândul lor violenţa de 
orice natură;  

 vor căpăta încrederea în ceea ce face şcoala pentru ca fiecare elev să se integreze social si 
emoţional în acelaşi timp în societate; 

 Şcoala, prin activitati cu parintii bine organizate, va fi cea care va câştiga, prestigiul va 
creste, în comunitate iar rezultatele scolarilor nu vor intarzia sa apara, satisfacti fii una maximă. 
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Importanţa parteneriatului şcoală-familie 

 
Prof. înv. primar, Macarie Adriana- 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Pop Reteganul” Sîncel 
 
 
Parteneriatul educaţional este o activitate extracurriculară care  are ca scop asigurarea egalităţii 

şanselor în educaţie, revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare, promovarea 
dialogului, a transparenţei şi a toleranţei, încurajarea iniţiativei, dezvoltarea cooperării, armonizarea 
condiţiilor de lucru cu exigenţele sociale.  

În continuare voi prezenta eficienţa parteneriatului şcoală-familie în educarea elevilor şi în 
realizarea activităţiloe extracurriculare propuse la nivelul clasei de elevi. 

Eficienţa şcolii, în general, şi a fiecărui cadru didactic şi părinte, în special, depind de 
preocuparea de a realiza activităţi educative diverse şi variate prin cooperare. 

În cadrul parteneriatelor, profesorilor şi conducerii şcolii le revine sarcina de a crea şcoli cât mai 
asemănătoare familiilor. În astfel de şcoli elevul se simte valorizat şi integrat. 

Parteneriatul educaţional este o formă de cooperare şi comunicare, venind în sprijinul copilului 
la nivelul procesului educaţional. 

Familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia copilului, alături de alte persoane, 
instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin 
organizate decât cele care provin din familie, şcoală şi organizaţiile de tineret Din perspectiva 
sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral şi estetic. Relaţia şcoală-familie este una în care fiecare factor interrelaţionează cu 
celălalt. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la 
tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le 
comportă această acţiune. Scopul creării parteneriatului şcoală-famile este dorinţa comună de a 
ajuta elevii să obţină rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 
păşească pe treptele superioare ale învăţării. 

Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport. 

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 
esenţial. 

Cadrul didactic trebuie mai întâi să se intrebe care sunt valorile şi atitudinile faţă de şcoală pe 
care fiecare familie le transmite, care e stilul de influenţare, atmosfera familială. 

Apoi, pornind de la faptul că părinţii sunt eficienţi în formarea unor deprinderi la proprii copii, 
dar şi cei mai interesaţi faţă de progresul copiilor, educatorul trebuie să găsească modalităţile prin 
care părinţii pot fi motivaţi pentru a-şi asuma şi a practica efectiv rolul de parteneri ai şcolii în actul 
educativ. 

Relaţia de parteneriat constă în coordonarea acţiunilor între părinţi şi învăţători, astfel încât 
obiectivele de realizat, metodele folosite, formele de organizare şi evaluare a activităţii să fie 
comune. Părinţii şi învăţătoarea vor învăţa unii de la alţii pentru a alege împreună varianta cea mai 
bună pentru copil. Dacă vom căuta soluţii eficiente pentru numeroasele probleme care se nasc din 
complexitatea actului educativ, parteneriatul educaţional cu părinţii va fi înţeles ca una dintre 
strategiile de bază ale şcolii.  

Familiei-ca nucleu fundamental al societăţii i-a fost recunosct rolul important în creşterea şi 
educarea copiilor, dar despre meseria de părinte s-a vorbit atunci când ţări diferite ca regim politic 
sau ca specific cultural au conştientizat existenţa aceloraşi mari probleme sociale: lipsa de ocrotire, 
de hrană şi îngrijire a copiilor; manifestările frecvente ale inadaptării adultului la viaţa socială; 
atitudinea agresivă; ostilitatea, naţionalismul extremist. Pentu găsirea unor soluţii optime la 

26



problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut mai ales ca un colaborator, ca un partener 
care se implică activ în aceste forme de intervenţie socio-educaţională. 

Profesorii trebuie să renunţe la poziţia lor de putere,de superioritate în relaţia cu părinţii şi să îşi 
asume propria responsabilitate pentru eşecurile copilului. La rândul său,părintele trebuie să aibă 
disponibilitatea necesară pentru a juca noi roluri în viaţa şcolii. 

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 
Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: 
transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, 
educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din 
diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare şi cercetare. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Cu cât activităţile extraşcolare sunt mai diverse cu 
atât creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

 

27



Parteneriate eficiente pentru părinți și profesori 
 

Prof. Casiana Macovei 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 – Iași 

 
 
Educatorii și părinții sunt, în general, de acord că sunt de dorit relații pozitive, susținute și 

deschise între casă și școală, părinte și profesor. În plus, cercetările au arătat că implicarea părinților 
și parteneriatele de succes între părinți și cadrele didactice conduc la îmbunătățirea rezultatelor 
educaționale pentru copii. 

Parteneriatul cu părinții în educația timpurie permite copiilor să vadă oameni importanți din 
viața lor care lucrează împreună. Când copiii văd interacțiuni pozitive între părinți și educatori, 
încep să înțeleagă importanța construirii relațiilor sănătoase. Copiii se simt mai în siguranță cu 
cadrele didactice și personalul, care sunt respectați în mod vizibil și au încredere în părinții lor, ceea 
ce le permite să se simtă confortabil și să se concentreze asupra învățării. 

Parteneriatele pozitive sunt, de asemenea, benefice pentru părinți și profesori. Prin participarea 
sporită, părinții devin mai conștienți de educatori și îngrijitori. Atunci când părinții se simt 
încrezători și sprijiniți, se îngrijesc mai puțin și experimentează o mai bună sănătate și bunăstare 
mentală. Conform unui recent studiu de impact asupra copilului, familiile care participă la programe 
de parteneriat își intensifică activitățile de învățare la domiciliu. Învățarea activă și consistentă 
sporește dezvoltarea cognitivă a copiilor și apropie familiile. 

De asemenea, este important să fie respectat faptul că părinții fac un salt de credință atunci când 
își așază copiii în grija educatorilor. Un parteneriat pozitiv îi ajută pe părinți să se simtă apreciați și 
respectați de către educatori. Când părinții se simt apreciați, respectați și încrezători în abilitatea de 
a-și învăța copilul, este mai ușor pentru copiii lor să se dezvolte și să învețe. Când profesorii se simt 
respectați și încrezători de părinți, aceștia se pot concentra mai bine pe îngrijirea copiilor aflați sub 
supravegherea lor. 

Cercetările arată că majoritatea copiilor au mai multe șanse de a reuși și sunt mai puțin 
susceptibili de a se angaja în comportamente violente dacă familiile lor sunt implicate în educația 
lor. Mulți părinți spun, totuși, că se simt nedoriți sau inconfortabil în școlile/grădinițele copiilor lor. 
Profesorii se simt deseori atacați de părinții care sunt foarte implicați. 

Activitățile educative sunt benefice în mai multe moduri. Îi ajută să socializeze, să dezvolte 
spiritul de echipă și abilitățile de management al stresului, pe lângă îmbunătățirea sănătății. 
Dezvoltarea unui hobby pozitiv într-un copil duce foarte mult la menținerea acestuia departe de 
influențele negative ale vieții și, uneori, joacă un rol decisiv în determinarea traseului său în carieră. 
Dacă părinții încep să se implice în experiențele noi  ale copilului care îi ajută să exploreze lumea 
din jurul lor, cei din urmă sunt mai puțin susceptibili să facă față problemelor care apar din 
plictiseală în viața lor. Activitățile copiilor ar trebui să se bazeze pe ceea ce este mai bun pentru 
vârsta lor. 

Familiarizându-se cu programul grădiniței, părinții pot aprecia mai bine valoarea învățării pe 
bază de joc și pot învăța despre atitudinile, abilitățile și strategiile pe care le dezvoltă copiii lor. 
Această conștientizare va spori capacitatea părinților de a discuta împreună cu copiii lor, de a 
comunica cu educatorii și de a pune întrebări relevante despre dezvoltarea copiilor lor. Cunoașterea 
programului va ajuta, de asemenea părinții să înțeleagă creșterea copiilor lor în procesul de învățare 
și va spori capacitatea lor de a lucra cu educatorii pentru a îmbunătăți procesul de învățare și 
dezvoltare a copiilor lor. 

Părinții sunt prima și cea mai puternică influență asupra învățării, dezvoltării, sănătății și 
bunăstării copiilor lor. Părinții aduc diverse perspective sociale, culturale și lingvistice și sunt 
primele modele de copii ale copiilor lor în ceea ce privește învățarea despre valori, comportamentul 
adecvat și credințele și tradițiile etnoculturale, spirituale și personale. Prin urmare, este important ca 
școlile și părinții să colaboreze pentru a se asigura că mediul familial și școala oferă un cadru de 
susținere reciproc pentru educația copiilor. 

28



Cum implicăm familia? 
 Vorbiți cu părinții informal pe terenul de joacă și în hol - de exemplu, atunci când își aduc/iau 

copiii. Aceste conversații informale vor contribui la consolidarea parteneriatelor stabilite în cadrul 
întâlnirilor inițiale. 

 Oferiți părinților și familiilor posibilitatea de a afla mai multe despre ceea ce se întâmplă în 
grădiniță. De exemplu, organizați o dată de joc și invitați și familiile acestora la o masă informală. 
Invitați familiile să se implice în joc cu copiii lor într-o varietate de contexte din jurul școlii și al 
locului de joacă. Furnizați informații pentru a ajuta părinții să vadă ce învață copilul prin joc în 
fiecare din aceste context. 

 Furnizați numeroase și variate oportunități pentru ca părinții și familiile să facă parte din 
procesul de învățare și predare. De exemplu: 

o Invitați părinții, alți membri ai familiei sau membri ai comunității (de exemplu, 
bătrâni, bunici, voluntari retrași) să vină la sala de clasă pentru a spune sau a citi povești 
sau pentru a contribui la crearea de cărți pentru copii. 

o Invitați părinții sau membrii comunității să contribuie la întrebările copiilor din 
sala de clasă, prin împărtășirea experienței lor (de exemplu, prin participarea la o 
experiență de gătit în grupuri mici sau prin crearea unei grădinițe) sau prin furnizarea de 
materiale relevante. 

o Invitați părinții sau alți membri ai familiei să se alăture clasei în vizitele în 
zonele de interes din comunitate. De exemplu, într-o vizită în oraș, ei pot contribui la 
înregistrarea observațiilor copiilor în fotografii sau pe video și pot readuce diverse tipuri 
de produse pentru a le folosi în dezvoltarea vocabularului. 

 Cereți părinților să contribuie cu obiecte de la domiciliu pentru folosirea în clasă, cum ar fi 
containerele pentru produse alimentare, cutiile și ziarele sau revistele. 

 Invitați părinții să vină la clasă pentru a observa copiii la joacă. Furnizați o scurtă listă de 
lucruri pe care să le oserve atunci când copiii se joacă, precum și întrebările pe care le pot solicita 
pentru a continua anchetele copiilor.  

 Furnizați o listă de solicitări pentru părinți, pentru a-i ajuta să vorbească cu copiii lor despre 
învățarea lor la grădiniță. Includeți modalități prin care părinții și familiile pot extinde învățarea la 
domiciliu. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 
 

Macovei Mihaela - Nicoleta 
 
 
Se apropie Sarbatorile si, odata cu ele, ne gandim la cadouri, la Mos Craciun, la momentele 

petrecute alaturi de familie si de cei dragi. 
Odata cu bucuria Sarbatorilor de iarna vine si luna cadourilor in care toti ne vom bucura de 

atentia celor din jur, de evenimente dedicate acestor Sarbatori si de multe, multe cadouri. 
Poate ca unii dintre noi isi doresc anumite lucruri de Sarbatori: de la lucruri marunte cum sunt 

podoabele de Craciun, jucariile, dulciurile, instrumentele muzicale, echipament foto sau 
echipamente sportive pentru cei pasionati, la lucruri mai mari cum sunt o casa sau o masina. 

Altii isi doresc in schimb sa traiasca spiritul Craciunului asa cum il stiau de cand erau mici: 
alaturi de cei dragi, la gura sobei, inconjurati de bucurie, de copii, bucurandu-se de cozonacii abia 
scosi din cuptor. 

Despre Craciun se spune ca este cea mai frumoasa sarbatoare a anului, indiferent de locul in 
care petreci. Poti alege sa-ti petreci Craciunul acasa alaturi de familie sau poate intr-o alta tara, 
alaturi de prieteni, pentru a descoperi traditiile si obiceiurile de acolo. 

Si daca tot vorbim despre traditii si obiceiuri, m-am gandit ca ar fi interesant sa stii cate ceva 
despre Sarbatorile de iarna. 

Luna cadourilor incepe cu sarbatoarea Sfantului Nicolae. Se spune ca in noaptea de 5 spre 6 
decembrie, Mos Nicolae pune in ghetute cadouri pentru copiii ce au fost cuminti de-a lungul anului. 
Pentru cei ce nu au ascultat de parinti si au facut numai boacane, Mos Nicolae are pregatita cate o 
nuielusa. Mai multe despre Mos Nicolae gasesti in articolul acesta.  

Urmeaza apoi, spre sfarsitul lunii decembrie, Craciunul. Craciunul este atat o sarbatoare 
religioasa cat si o sarbatoare a copiiilor, o sarbatoare ce se confunda cu voia buna si cu caldura unui 
camin  

Craciunul este ziua in care s-a nascut Iisus Hristos si este o sarbatoare aparte. In ajunul 
Craciunului exista obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cantece traditionale formate din 
urari de bine si belsug pentru toti cei ce le asculta. 

Colinde precum “O ce veste minunata”, “Domn, domn sa-naltam” sunt cunoscute de noi toti. 
Nu-i asa ca si tu mergeai cu colindul cand erai mic? Eu am atatea amintiri frumoase din copilarie! 
In seara de 23 decembrie ma intalneam cu toti prietenii de pe la bunici si mergeam impreuna la 
colindat. In fiecare an era o experienta unica! 

Mi-ar place sa petrec la un moment dat perioada Craciunului undeva la tara, unde stiu ca 
traditiile au ramas mult mai vii decat le avem noi in orase. 

Pe langa colinde, inainte de Craciun este perioada impodobirii caselor, a bradului de Craciun si 
a pregatirilor mesei bogate. Se stie ca pe orice masa de Craciun trebuie sa se afle sarmalele, friptura 
de porc, piftia, cozonacul si alte mancaruri traditionale. Toate acestea sunt pregatite cu mult drag 
pentru ziua de Craciun, zi in care se va sarbatori in primul rand alaturi de familie si abia apoi alaturi 
de prieteni. 

In ziua de Craciun, revin colindele, de data aceasta copiii cantand “Steaua”. Prin acest colind, ei 
anunta venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Craciunul reprezinta nasterea lui Iisus Hristos si 
este un moment pe care il sarbatorim cu bucurie in fiecare an. 

Fiecare tara are traditiile sale de Craciun, insa eu m-am obisnuit cu traditiile din Romania. Mi-ar 
placea sa cunosc si alte traditii si obiceiuri poate din tari indepartate, insa Craciunul va fi 
intotdeauna pentru mine asa cum il stiu de cand eram mica: impodobind bradul, cantand colinde, 
razand, ascunzandu-ma dupa pat si pandindu-l pe Mos Craciun. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL CU PĂRINȚII 
,,SUB PRIVIRI CALDE” 

 
Prof. înv. preșc. Macovei Simona- Mihaela 

Grădinița cu P. P. Arlechino, Loc. Dej, Jud. Cluj 
 
 

1. ARGUMENT 
Grădinița şi familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor. În grădiniță se pun bazele 

unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică 
în permanență. Grădinița trebuie să găsească o punte de legatură cu familia, prezentând părinților 
noi căi spre educație în beneficiul copiilor. 

Educatoarea are un rol foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei 
personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi 
cele care au acest rol. Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea 
timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului 
copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de 
a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familia. 

2. SCOPUL  
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea 

eficientizării relaţiei familie – grădiniţă – comunitate. 
 Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și 

implicarea lor ȋn formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața 
socială. 

3. OBIECTIVE: 
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor 

dezbateri pe teme date; 
 Valorificarea unor experienţe personale. 
4. PĂRŢI IMPLICATE: copii, părinţi, bunici, (grupul familial lărgit), asistenta 

grădiniţei, consiliera grădiniţei, profesorul de dans. 
5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 să informeze partenerii implicaţi în proiectul de parteneriat despre temele propuse în 

proiect şi data desfăşurării acestora; 
 să respecte calendarul activităţilor propuse în proiectul de parteneriat. 

    6. OBLIGATII COMUNE  
 colaborarea pe toată perioada desfăşurării  parteneriatului pentru ca acesta să se 

deruleze conform scopului stabilit. 
 implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul 

rezolvării situaţiilor de natură educaţională. 
7. DURATA: anul şcolar: 2018- 2019 
8. GRUP ŢINTĂ: 24 copii preşcolari - grupa mijlocie ,,B”, părinţii copiilor din grupă; 
9. RESURSE UMANE: copiii din grupa mijlocie ,,B”, educatoarele grupei, părinţi, bunici,        

asistenta grădiniţei, consiliera grădiniţei, profesorul de dans. 
10. RESURSE MATERIALE: materiale informative în domeniul educativ, reviste de 

specialitate, Psihologia copilului, Pedagogia preşcolară, cărţi, softuri educaţionale.   
11. RESURSE FINANCIARE 

 resurse financiare proprii. 
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12. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PARTENERIATULUI 
 

PERIOADA CONTINUTURI 
MODALITATI 
DE 
REALIZARE 

LOCUL 
DESFASURARII 

RESPONSABILI 

Septembrie 
2017 

„Familia la 
grădiniţă” 

-informarea 
părinţilor asupra 
necesităţii 
derulării acestui 
proiect 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 

Octombrie  
2017 

,,Îmi cunosc 
copilul?” 

-chestionare Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 

Noiembrie  
2017 

,,Vă invităm la 
grădiniță” 

-activitate 
deschisă în 
colaborare cu 
părinții 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 

Decembrie 
2017 

„Îl aşteptăm pe 
Moş Crăciun!” 

-serbare Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 
Profesorul de dans 

Ianuarie 
 2018 

,,Copilul 
hiperactiv” 
 

-lectorat 
-dezbatere 
 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 
Consiliera 
grădiniţei 

Februarie  
2018 

„Joacă-te cu 
mine, tati!”  

-jocuri cu tăticii Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Tătici 

Martie  
2018 

,,Mama mea, 
dragă şi bună!! 

-activitate 
practică  

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Mămici 

Aprilie 
2018 

,,Sărbători 
creştine alături de 
bunici 

-activitate 
practică 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Bunici 

Mai 
2018 

,,Igiena şi 
sănătatea 
copilului”  

-referat 
-dezbatere 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 
Asistenta grădiniţei 

Iunie 
2018 

,,Petrecerea 
copiilor” 

-program 
artistic cu 
prilejul 
sfârşitului de an 
şcolar 

Grădiniţa cu P.P. 
,,Arlechino” 

Educatoare 
Părinţi, bunici 
Profesorul de dans 

13. IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR 
 Se vor organiza activităţi de consiliere a părinţilor pe teme educative. 

14. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
 înregistrări video, chestionare, expoziţie foto. 

15. DISEMINAREA REZULTATELOR 
 expuneri în cadrul Consiliului Profesoral; 
 popularizarea studiului în sesiuni de comunicări, simpozioane. 
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Importanța activității educative realizate in parteneriat cu părinții 
 

Prof. Înv. Primar Macovei Veronica 
 

 
 Copiii petrec mai mult timp acasă decât la şcoală , de aceea părinţii îi cunosc foarte bine, 

interacţionează cu fiecare şi nu se aşteaptă la vreo răsplată dacă îşi ajută copilul să reuşească; 
 Mediul familial oferă momente de predare de care cadrele didactice nu pot beneficia; 
 Când părinţii îşi învaţă copilul, se observă o schimbare semnificativă, imediată a copiilor; 
 Copiii ai căror părinţi se implică au note mai mari, achiziţii academice pe termen lung, 

atitudini şi comportamente pozitive; 
 Implicarea părinţilor corelată cu cea de la şcoală adânceşte achiziţiile elevilor; 
 Părinţii care îşi ajută copiii obţin un câştig în încrederea în ei înşişi şi în copii; 
 Părinţii care colaborează cu şcoala sunt avocaţi puternici pentru comunitatea din jurul şcolii. 

 
În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel, 

părinţii, cadrele didactice și comunitatea locală încurajează sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, 
pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. 

Parteneriatele dintre familie şi şcoală sunt un factor important în procesul de educare a 
şcolarilor. Numai împreună putem reuşi să dăm societăţii un cetăţean pregătit , gata să înfrunte 
problemele inerente ce apar, capabil să relaţioneze, să se integreze în colectivitate , să facă faţă 
cerinţelor acesteia. 

Familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută 
pentru obţinerea atenţiei copiilor şi, uneori, din dorinţa de a le oferi siguranţa economică, petrec mai 
puţin timp cu cei mici. Dacă mai există şi lipsă de comunicare între şcoală şi familie , situaţia 
devine mai complicată. De aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea părinţilor prin 
organizarea unor activităţi comune, un rol important avându-l lectoratele deoarece prin intermediul 
acestora cadrele didactice îi pot îndruma pe părinţi, îi pot face să înţeleagă rolul pe care îl are 
parteneriatul şcoală-familie în procesul de instruire a copiilor.  

Parteneriatele eficiente sunt planificate şi implementate cu grijă , personalul şcolii trebuie să se 
instruiască şi să ceară la nevoie ajutorul unor specialişti în consiliere şcolară pentru a pune în 
practică cooptarea părinţilor. Un prim pas este evaluarea , la începutul anului şcolar , a nevoilor, 
perspectivelor şi modelelor părinţilor, în ceea ce priveşte implicarea şcolară. Această evaluare îl 
ajută pe cadrul didactic în planificare şi în transmiterea mesajului către părinţi că le este apreciată 
opinia şi că va fi luată în considerare de către şcoală. 

Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de 
învăţare şi de achiziţii ale elevilor.Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 
părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai 
bună frecventare a şcolii, scăderea fenomenului delincvenţei. Toţi părinţii doresc cea mai bună 
educaţie pentru copiii lor.Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor , 
dar mulţi nu ştiu cum să procedeze.Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este 
o parte vitală a succeselor, dar mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia. 

Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilorDe modul în care şcolile ştiu 
să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu a acestora la acţiunile comune 
cu şcoala.Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună 
decizii cu privire la educaţia copiilor lor.Părinţii îşi sprijină copiii în multe feluri : le oferă acoperiş, 
hrană, îmbrăcăminte, protecţie, dragoste, dar ei trebuie să –i ajute şi cu activitatea la clasă. 

A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri , dar colaborarea 
cu şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul de învăţământ. Putem 
aminti aici lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe ateliere de lucru şi cu informaţii cât mai 
complete după o consultare în prealabil a părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa 
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pentru a-şi putea ajuta copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala. Ideal ar fi să existe 
la biblioteca şcolii materiale pe care părinţii le pot consulta, venind astfel în întâmpinarea acestora 
pentru rezolvarea problemelor ce apar pe parcurs.Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase 
şi utile pentru părinţi şi pentru copiii lor, este posibil ca participanţii să nu fie într-un număr foarte 
mare, atunci ar fi posibil ca, prin iniţiativa părinţilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, să se 
vadă cu adevărat că acestora le pasă, şi ar obliga şcoala la mai multă deschidere şi cooperare. 

Părinţii îşi pot asuma şi rolul de profesori în anumite situaţii. În primul rând ştim că de la ei 
copiii au, la intrarea în clasa I , multe cunoştinţe generale. Rolul părintelui nu se încheie odată cu 
începerea clasei I, în responsabilitatea acestuia intră : stabilirea programului de lucru al elevului şi 
locul pentru teme, cititul împreună cu copilul, convingerea că tema este bine înţeleasă şi terminată, 
discuţiile despre ceea ce s-a întâmplat la şcoală în timpul zilei. 

Părinţii se por oferi voluntari la activităţi la care au experienţă, pe care le-o pot împărtăşi 
elevilor (de exemplu :cu referire la domeniul în care lucrează). Copiii îşi văd părinţii în acţiune şi 
simt că au şi ei o contribuţie importantă în comunitatea şcolară. 

Părinţii pot colabora cu învăţătorii interesându-se în ce mod şi ce anume s-a predat . Utile sunt 
consultaţiile cu părinţii, în special la clasa I, situaţii în care cadrele didactice explică noutăţile 
dinprograma școlară, ce obiective se urmăresc, ce modalităţi de predare se folosesc, ce se aşteaptă 
de la copii. Participarea părinţilor la astfel de activităţi îi ajută pe aceştia să fie alături de copii, să-i 
îndrume pentru a se obţine rezultatele aşteptate. 

Comunicarea constantă, continuă cu părinţii, pe parcursul anului şcolar, pe diferite teme. Părinţii 
sunt informaţi la şedinţele lunare sau în scris în legătură cu acele concepte care sunt de predat, ce 
trebuie aprofundat, consolidat acasă, tipurile de acţiuni la care pot colabora părinţii în perioada 
următoare. 

 
 „Părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor lor.” (Bonnie 

McReynolds) 
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Magia sărbătorilor de iarnă prin ochi de copil 

 
Prof.pentru înv. preşcolar: MADA SEFORA-ANA-SANDALĂ 

 
Iarna, tărâm de poveste, anotimpul alb care îmbracă totul în magie, care ne îndeamnă să visăm 

la imposibil, să ne apropiem mai mult unii de alţii, să fim mai buni, mai darnici cu cei în nevoi. 
Minunea Naşterii Domnului trezeşte în fiecare dintre noi un sentiment de bucurie greu de descris în 
cuvinte, e acel sentiment care ne aminteşte de acasă, de cei dragi, ne strânge pe toţi în jurul mesei 
pline de bunătăţi pregătite cu suflet de mame şi bunici.Copilăria este perioada în care sunt liberi să 
visăm, putem şi sunt convinşi să credem în Moş Crăciun cel care ne împlineşte orice dorinţă 
materială.  

În acest an şcolar ȋmi desfăşor activitatea ca educatoare la grupa mare numită “Ştrumfii”,  nume 
ales de către copii încă din grupa mică. Timp de trei săptămâni, în cadrul proiectul tematic “Bucurie 
dăruim, bucurie noi primim” am ales să intrăm în această minunată lume a poveştilor de iarnă prin 
sărbătorirea Sfântului Nicolae şi să marcăm importanţa acestui personaj în viaţa fiecărui copil. Au 
fost foarte entuziasmaţi în desfăşurarea activităţilor ce ţin de cum ne pregătim pentru noaptea în 
care, Moşul Nicolae, coboară din cer şi lasă pentru fiecare copil în ghetuţele bine lustruite dulciuri 
şi jucării. Am învăţat că este bine ca şi noi la rândul nostru să dăruim din ceea ce avem copiilor 
săraci. Au fost deschişi şi receptivi în a-şi exprima bunătatea faţă de semeni.Am învăţat cântece şi 
poezii specifice, am realizat o lucrare colectivă numită “Ghetuţa Moşului Nicolae” plină cu 
bomboane decupate şi lipite de către ei, ne-am jucat jocuri specifice temei ( Exemplu : “Acadele 
buclucaşe”, “ Atinge bomboana”, “În căutarea lui Moş Nicolae- parcurs aplicativ) cât şi multe alte 
activităţi atractive. Le-am prezentat Legenda lui Moş Nicolae, cine a fost acest om de fapt şi cum a 
rămas el un protector al copiilor şi un personaj care îi iubeşte atunci când sunt cuminţi şi fac fapte 
bune.  

În a  doua săptămână de activităţi am ȋnvăţat colinde noi, dar le-am repetat şi pe cele cunoscute 
de către ei. Am împodobit împreună bradul de Crăciun bucurându-ne de frumuseţea podoabelor şi 
de strălucirea luminiţelor colorate. În fiecare dimineaţa când ajungeau în sala de grupă, se adunau în 
jurul bradului, iar cuvintelor lor exprimau emoţia pe care o simţeau în acele clipe de magie. Lângă 
brad am aşezat un şemineu cu lemne şi lumini care imită focul, pentru ca decorul sărbătorilor să fie 
cu adevărat simţit, iar deasupra hornului a fost aşezat Moş Crăciun care se pregăteşte să sosescă în 
curând încărcat cu multe daruri. 

 Ne-am pregătit trăistuţele cu motive tradiţionale pentru a merge la colindat, prin activitatea de 
decupare, lipire. Am construit căsuţe pentru oameni nevoiaşi la centrul “Construcţii”, am realizat 
podoabe de Crăciun: steluţe, clopoţei, lumânări, la centrul “Arte”, am modelat covrigi pentru 
colindători, am pictat şi desenat bradul împodobit, ne-am pregătit pentru şezătoare. 

În cadrul parteneriatului cu şcoala am realizat o activitate cu elevii clasei a IV-a care ne-au 
colindat şi ne-au dăruit câte o felicitare cu om de zăpadă realizată de către ei,împreună cu doamna 
învăţătoare. Pe grupe, am colorat, decupat şi lipit îngeraşi şi moşi Crăciuni 3D, fiecare în parte,la 
rândul nostru colindând şi noi şcolarii. La final am făcut poze lângă brad şi le-am împărţit 
bomboane şi suc, drept răsplată pentru activitatea desfăşurată cu atâta migală şi atenţie.   

Ultima săptămână este una plină de entuziasm şi emoţie. Descoperim minunea Naşterii lui Iisus 
Hristos, cine este El, cu ce scop a venit în lume şi cum revarsă peste noi Harul Său cel plin de 
bunătate şi fericire. Vom pregăti felicitări pentru cei dragi, vom intona colindele care vestesc 
această mare sărbătoare. Îi vom scrie o scrisoare lui Moş Crăciun, vom încerca să fim mai buni unii 
cu alţii, vom ajuta oamenii nevoiaşi, copiii şi alte persoane ale comunităţii să zâmbească cu inima 
plină de emoţie. Vom învăţa despre tradiţiile şi obiceiurile românilor legate de Crăciun şi Anul Nou, 
tocmai de aceea am pregătit o şezătoare compusă din cântece, colinde, poezii şi urări de sărbători la 
care vor asista familia şi cei apropiaţi. În cadrul parteneriatului desfăşurat cu  părinţii vom realiza o 
decoraţiune de Crăciun dintr-un con de brad , în aceeaşi zi cu şezătoarea, pe care fiecare dintre ei o 

35



va lua acasă.În incheierea programului artistic în timp ce vom cânta “Moş Crăciun, bine-ai venit!” 
va sosi Moş Crăciun încărcat cu daruri pentru fiecare copil.Tot ȋn această săptămână suntem invitaţi 
să colindăm la Primărie, unde vom participa alături de alte  grupe mari de la grădinţa noastră cât şi 
altele din oraş. 

Încheiem acest minunat proiect tematic, nerăbdători pentru întâmpinarea vacanţei care urmează  
şi plini de emoţie pentru sărbătorile pe care le vom petrece în familei, lângă cei dragi. Dacă Moş 
Crăciun ţi-a dat sănătate, bucurii  şi pe cei dragi aproape înseamnă ca ai primit cel mai preţios dar!  
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Serbările școlare și activitățile educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. Madear Viorica-Ana, 
Liceul Teoretic „Nicolae Jiga”Tinca,Jud. Bihor 

 
 
In educația nonformală a copiilor un rol important îl au serbările școlare,căci ele le dezvoltă 

acestora simțul estetic și dragostea pentru lucrurile frumos făcute. 
Interpretarea diferitelor roluri presupune atenție,concentrare și multă disciplină, dar și 

imaginație creatoare,pentru a reda veridic,convingător, personajul pe care îl interpretează. 
Serbările contribuie, de asemenea,la închegarea colectivului de elevi/preșcolari,întrucât ei se 

pregătesc și repetă rolurile împreună, obișnuindu-se astfel să trăiască în colectiv și să se simtă 
atașați de el. 

Serbările și distracțiile sunt în permanență un izvor nesecat de bucurii și satisfacții,creind 
copiilor o stare de bună dispoziție și de confort psihic. 

În efortul depus pentru pregătirea unei serbări se formează ,de asemenea,voința 
copiilor,conturându-se și o serie de calități morale prețioase,cum ar fi perseverența, spiritul de 
echipă,optimismul,  independențași increderea în propriile forțe. 

Interpretând cântece,recitând poezii, interpretând roluri într-o scenetă, elevii și preșcolarii își 
formeză și își perfecționează o serie de deprinderi artistice și își dezvoltă dragostea pentru 
frumos,gustul estetic și aptitudinile artistice. 

Din varietatea de serbări,putem menționa serbările ocazionale, serbările prilejuite de marile 
aniversări,cum ar fi,în acest an,serbările centenarului Marii Uniri, serbarea pomului de iarnă, 
serbarea de 8 Martie,serbarea de 1 Iunie,de sfârșit de an școlar,etc. 

Serbările prilejuite de marile aniversări au,prin conținutul lor,un caracter mai  complex.Cu 
această ocazie cadrul didactic organizator îi familiarizează pe  copii cu cele mai importante moment  
din viața patriei noastre,cum ar fi Marea Unire din 1 decembrie 1918,Unirea Principatelor Române-
24ianuarie, Ziua Revoluției-22decembrie,etc. 

Toate aceste serbări , organizate într-un cadru festiv, îi atașează pe copii de tradițiile poporului 
nostru, de istoria sa, dezvoltându-le spiritul revoluționar și dragostea de neamul românesc. 

Serbarea pomului de iarnă este unul dintre cele mai plăcute și așteptate momente din viața 
grădiniței sau școlii. Perspectiva apariției lui Moș Crăciun, încărcat de daruri,îi stimulează pe copii 
în pregătirea și așteptarea acestei sărbători. 

Conținutul unei serbări este determinat, în primul rând, de evenimentul căruia îi este destinată și 
de scopul urmărit. Serbările prilejuite de marile aniversări vor avea conținutul orientat spre 
semnificația zilei care se sărbătorește,iar conținutul se va stabili de către profesor sau educator 
alegându-se piesele cele mai bine cunoscute de către copii/preșcolari. 

Programul unei serbări trebuie să conțină acele poezii, cântece, scenete care au o valoare 
artistică  mai mare și care declanșează impresii și emoții artistice mai puternice, pe care copiii și-l 
însușesc mai bine și pentru un timp mai îndelungat. 

Deoarece serbările școlare sunt,în primul rând,un mijloc educativ și o formă de amuzament 
pentru copii,ele trebuie să cuprindă și elemente surpriză pentru copii,să le creeze sentimentul de 
satisfacție și bucurie pentru efortul depus,în pregătirea ei. 

Reușita unei serbări depinde ,în mare măsură,de timpul alocat pentru pregătirea ei,astfel încât să 
fie suficient de mult timp pentru repetiții, dar,în același timp,să nu fie afectat programul de joacă  
sau de școală al copiilor. 

Organizareași desfășurarea unei serbări trebuie să fie condusă cu tact de către 
educatoare/profesor coordonator,cu respectarea duratei corespunzătoare, alternarea justă a punctelor 
din program, evitarea timpilor morți, menținerea unei atmosfere liniștite, evitându-se agitația. 
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În concluzie, serbările școlare sunt activități prin care cadrele didactice le dezvoltă copiilor 
simțul artistic, valorificând în acest sens tot ceea ce este accesibil și pozitiv în literatura clasică și 
contemporană, românească și universală. 
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 (1) Florica Andreescu, Margareta Bernițchi Țurcaș, Elvira Chircev,Maria Taiban, Florica 

Bălașa, Elena Varzari, Pedagogia preșcolară, Editura Didactică și Pedagogică București, 1971.  
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Legenda Crăciunului - scenetă pentru serbarea de Crăciun 
 

Maftei Anamaria Silvia 
 
  
Prezentator 1:  
Ştiţi, dragii mei, cine e Moş Crăciun? …Să vă spunem noi! 
Prezentator 2: Ehei, povestea lui îşi are începuturi străvechi, însemnate în textele biblice. Pentru 

români, Crăciun este numele păstorului în al cărui staul s-a născut Hristos, un cioban ursuz, rău, 
care şi-a pedepsit nevasta, pe Crăciuniţa, pentru că a primit-o pe Maria în gazdă. 

Prezentator 1: Dar apoi, înţelegând minunea care s-a produs, s-a căit şi a devenit credincios. Iar 
Dumnezeu l-a menit să ducă întru vecie daruri şi vorbe bune copiilor cuminţi. 

Prezentator 2: Ei, ce spuneţi? Pentru cei care încă nu cred în Moş Crăciun, îi invităm să asculte 
povestea noastră.  

  
Scena I – Lângă brad 
  
Fetiţa: Moş Crăciun există! 
Băiatul: Ba nu există! 
F: Ba există! 
B: Ba nu, că mi-a spus mie tata! 
F: Ba da, că am citit eu într-o carte! 
Vine bunicul şi se aşază pe scaun: 
Bunicul: Hei, dragii moşului, iar vă certaţi? Care mai e baiul de astă dată? 
F: Bunicule, Petruş spune că nu există Moş Crăciun, că Moşul nu-i decât mama sau tata. 
B: Păi … aşa mi-a spus mie tata … 
F (cu lacrimi în ochi): Bunicule, spune-i că nu-i adevărat! Nu-i adevărat, nu-i aşa? 
Bunicul: Hei, dragii moşului e o poveste tare lungă şi veche, veche … 
F: Cât de veche? 
Bunicul: De pe vremea lui Iisus. 
B: Hai, bunule, spune-ne-o şi nouă! 
Bunicul: Bine, atunci aşezaţi-vă aici şi ascultaţi. 
(Copiii se aşază la picioarele moşului şi ascultă.) 
Bunicul: Aşaaa… Se povesteşte din bătrâni că pe vremea lui Iisus… 
B: Împăratul iudeilor? 

Bunicul: Împăratul iudeilor, da!… Pe vremea acestui împărat, în oraşul Bethleem, trăia un 
păstor bătrân, bătrân de tot, care nu credea în Dumnezeu, pe nume Crăciun, cu femeia lui, Baba 
Iova. 
F: Moş Crăciun nu credea în Dumnezeu?! 
Bunicul: Pe atunci nu credea. 
B: Şi?! 
Bunicul: Şi acest păstor ave, 
Ave, măre, ave 
Stâne de oi multe, 
Multe şi cornute, 
Cu lână miţoasă 
Ca firul de mătasă… 
F: Era bogaat!… 
Bunicul: Da, dar pe cât era de bogat, pe atât era de rău. 
  
Pauză cu fundal muzical specific, de trecere la scena II 
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Scena II – Casa lui Crăciun 
(din carton sau desenată pe o coală mare) 
  
Crăciun (strigând): Babă Iovă, ai măturat casa, ai pregătit bucatele? Că acum e noapte şi vin 

musafirii! 
Iova: Am pregătit, bărbate! 
C: Vezi de pune pe masă din vinul cel mai bun, că vine şi primarul, şi prefectul, şi preotul… Şi 

mişcă-te odată, femeie, ce te moşmăieşti aşa?! 
I: Bine, bărbate, acuş fug. 
Un copil sărac: Nene Crăciune! Nene Crăciune! 
C: Ce-i, mă, ce vrei?! Eu sunt nene cu tine, mă?! Ia, vezi, că-ţi dau una! Să-mi spui domnule 

Crăciun! 
Copilul: Domnul Crăciun, am venit la domnia voastră că mama-i bolnavă la pat, şi-i trebuie 

leacuri, şi n-avem bani, că nu ne-ajung nici de mâncare. 
C: Ce?! Bani?! Pleacă de-aici, mucosule, până nu-ţi dau două ciomege pe spinare. Leneşilor, la 

muncă cu voi! 
(spre sală): Auziţi, să-i dau bani! Da’ eu ce mănânc?! … iată că vin musafirii. (strigând): Babă 

Iovă, întâmpină pe musafiri! 
 Moș Crăciun apăru ca din vis și făcu o minune....... 
Pauză muzicală pentru trecerea la scena III 
 
Scena III– Lângă brad 
  
F: Ai văzut, Petruş, că Moş Crăciun există?! 
B: Bunicule, dar cum ajunge Moşul la fiecare copil într-o singură noapte? 

Bunicul: El nu poate. De aceea, de cu vară, el face mantii şi dulame roşii pentru fiecare 
oraş sau sătuc din lume, pregăteşte sacii cu daruri, iar iarna le trimite unor oameni aleşi de 
el spre a le împărţi. 

Voi, copii, credeţi în el, aşa cum credeţi şi în Dumnezeu, fără să-l vedeţi! 
(Se aud colindătorii.) 
Iată, au venit colindătorii! Haideţi să-i primim cum se cuvine! 
F: Da! Şi-apoi îl vom aştepta şi pe Moş Crăciun. Sunt sigură că va veni şi pe la noi! 
  
Fundal muzical de încheiere 
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DEZVOLTAREA PERSONALITATII COPIILOR 

 PRIN ACTIVITATILE  DIN ȘCOALĂ 
 

Maier Ana- Maria, prof. înv. primar 
Șc. Gimnazială ”Ax. Sever” Aiud, Alba 

 
 
La vârstele școlare mici, factorii biologici imprimă un ritm mai intens creșterii fizice , ceea ce 

are influență asupra structurii funcțiilor pshice cu efecte nemijlocite în adaptarea socială. Specific 
pentru copilul preșcolar este faptul că dezvoltarea psihică semnifică un proces continuu de 
transformări cantitative și calitative în care este implicat întregul polier al proceselor , funcțiilor și 
caracteristicilor ce definesc structurile psiho-comportamentale tot mai diferențiate și adaptate la 
situația concretă . In felul acesta se formează identitatea proprie și definitorie ce denotă o anumită 
dimensiune a valorificării experiențelor acumulate și a potențialului de care dispune copilul. 
Acestea conduc la dezvoltarea unor seturi ale achizițiilor biologice,psihologice și sociale în care 
este antrenată atât latura internă cât și cea externă. Mediul și educația influențează modul cum se 
structurează caracteristicile respective, întinderea și profunzimea lor, complexitatea și gradul de 
specializare. Cu cât funcțiile sunt mai complexe ( gândire, imaginație, limbaj, motivație, 
afectivitate, voință ) sau însușirile de personalitate mai diversificate, cu atât amprenta mediului și 
educaăiei organizeaza pertinent seturile formative ale manifestărilor comportamentale. Prin 
ereditate copilul este înzestrat cu anumite disponibilități care se valorifică mai mult sau mai puțin 
sub influența mediului și educatiei. 

Evoluția copilului se realizează după legități proprii în care ereditatea și educația se constitue ca 
mecanisme de influențare ce își pun pecetea asupra devenirii umane. Cei trei factori se realizează 
prin intermediul activităților ocupaționale impunând o anumită calitate și structură nu numai 
procesului ca atare, dar și structurilor de personalitate a copilului. Activitățile ocupaționale, la 
început cele ludice, apoi cele de învățare și de muncă, de influențare socio-culturală concretizate în 
asimilări și interiorizări imprimă contțnutul vieții psihice și organizează modalitățile de raportare 
socială. Dezvoltarea intelectuală, afectivă, volitivă, morală a personalității în genere este în raport 
de permeabilitatea și receptivitatea subiectului față de aceste activități și se realizează prin continue 
achiziții psihice din exterior spre interior. Prin toate aceste activități copilul învață, indiferent de 
vârstă să și își elaboreaze noi mecanisme, superioare celor anterioare prin care acționează. 

Toate influențele exercitate asupra copilului indiferent prin ce mijloace se realizează, contribuie 
la însușirea și achiziționarea de acțiune care permit rezolvarea problemelor și adaptarea la situațiile 
ivite. Prin aceasta se beneficiază atât în plan intern cât și în plan extern, ajungându-se la un anumit 
nivel al dezvoltării psihice. Aprecierea nivelului dezvoltării psihice se face în funcție de indicele 
maturizării și dezvoltarii psiho-intelectuale și în funcție de indicele maturizării și dezvoltării psiho-
sociale. 

Dascălul, cunoscând direcțiile de dezvoltare ale personalității copilului : 
1) Trăsături de temperament 
2) Trăsături de caracter 
3) Trăsături aptitudinale 

parcurg o serie de faze în demersul pedagogic pentru antrenarea copilului în activități, în vederea 
dezvoltării personalității sale. 

In dezvoltarea personalității se disting 3 faze :  
1) Crearea confortului psihic : - în care se pune accent pe latura afectiv-motivațională și se 

stimulează pe deoparte sensibilitatea și receptivitatea copilului față de trăirile celor din jurul său, 
iar pe de altă parte, se stimulează motivațiile complexe pentru activitate și pentru îndeplinirea 
scopurilor ei.  
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2) Dezvoltarea componentei intelectual-cognitive : - prin care se oprganizează procesele 
intelectuale și activitățile complexe. Copilul capată satisfacția cunoașterii și devine tot mai 
motivat pentru activități cu caracter epistemic. 

3) Recunoașterea componentei moral-sociale : - în cadrul căreia se pune accent pe relațiile și 
pe locul ocupat de copil în cadrul colectivului. Copilul este învățat să aprecieze corect relațiile 
grupale si contribuția fiecaruia la activitățile din colectiv. Se insistă pe coeziunea grupului și pe 
contribuția copilului la desfășurarea activităților din școală. 
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Magia Sărbătorilor de Iarna 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

Prof. preșcolar: Lukács Irén 
Majai Timea – Erzsébet 

Grădinița cu Program Prelungit “Manpel”, Târgu Mureș 
 
 
În dezvoltarea personalității copilului familia are rolul cel mai important, deci colaborarea și 

cooperarea dintre familie și grădiniță este un factor esențial în procesul de educare a copiilor. 
Educarea copilului este dreptul și obligația familiei, grădinița, ca instituție de învățământ are rolul 
suplimentar. Numai împreună, familia și grădinița poate să dea societății un copil pregătit, gata să 
înfrunte problemele ce apar, capabil să relaționeze, să se integreze în colectivitate, să facă față 
cerințelor. Dacă nu există comunicare și colaborare între grădiniță și familie, situația devine mai 
complicată. Cadrele didactice trebuie să facă eforturi ca părinții să fie activizați cât mai mult în 
viața de grădiniță, între ei să se dezvolte un spirit comunitar. De aceea grădinițele încearcă să vină 
în întâmpinarea și ajutorul părinților prin organizarea unor activități comune ca și serbările sau 
activitățile extracurriculare. Aceste activități pe lângă faptul că sunt pline de experiențe sufletești, 
oferă familiilor posibilitatea de a se cunoaște, de a-și schimba opiniile, de a acumula idei despre 
diferitele domenii ale educației. De multe ori se întâmplă că familiile se împrietenesc în cadrul 
grădiniței și organizează evenimente familiale împreună. De obicei activitățile comune se 
organizează cu ocazia unor sărbători religioase sau sunt legate de obiceiurile populare.  

În tradiția noastră, a maghiarilor, sărbătorile de iarnă dă multe ocazii de evenimente frumoase. 
Sărbătorile de iarnă cuprinsă de bucurie și veselie ne aduce aminte de anii frumoși ai copilăriei, de 
emoția așteptării, a împodobirii bradului împreună cu cei dragi, de clipa la care visăm să-l întâlnim 
pe Moș Nicolae și să așteptăm sosirea îngerașului.  

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe cu patru săptămâni înainte de crăciun, perioada aceasta 
fiind numit “advent”, când fiecare familie își pregătește o coroană de brad cu patru lumânări. 
Fiecare duminică aprindem câte o lumânare, și cum ajungem mai aproape de crăciun văzând 
lumânările aprinse suntem mai emoționați, nerăbdători. În săptămânile acestea putem să organizăm 
activități comune cu părinții, de exemplu: activitate practice cu tema “Confecționarea podoabelor de 
crăciun”. Este un bun început pentru a fi împreună, pentru a învăța colinde, a discuta despre 
tradițiile familiale, a schimba rețete culinare. 

Ziua Sfântului Nicolae înseamnă o zi în care fiecare copil așteaptă daruri de la Moș Nicolae. La 
grădiniță se poate organiza marea întâlnire cu Moș Nicolae. Pentru cei care se îndoiesc de existența 
lui, acesta este momentul în care credința în Moș Nicolae se sudează și multe dintre întrebări dispar. 
Însă cel mai important este, să învățăm copii, că sărbătorile de iarna nu înseamnă numai cadouri și 
veselie, ci sunt și un motiv în plus să fie mai buni, să ierte, să creadă în minuni mereu. Părinții 
contribuie la achiziționarea cadourilor, astfel iau parte în bucuria copiilor. Copiii știu că sărbătoarea 
adevărată abia acum începe, și promit că de acum încolo fiecare zi vor fi cuminți ca în ziua 
crăciunului să primească daruri și de la îngeraș. Pentru copii crăciunul înseamnă îndeosebi cadouri 
și jucării, însă avem datoria să-i învățăm încă de mici ce înseamnă de fapt crăciunul.  

Crăciunul este una dintre aceste evenimente importante din viața grupului de preșcolari. Faptul 
că este una dintre cele mai importante sărbători creștine, crăciunul e așteptat de toată lumea, 
indiferent de vârstă. Cu siguranță, copilăria este și rămâne cea mai frumoasă perioadă din viața 
oricărui om. Este singura perioadă în care, lipsiți de griji majore, copiii cred în povești, cred în 
minuni și știu că aproape toate dorințele lor se împlinesc.  

Serbările făcute cu copii în așteptarea sărbătorilor, ne ajută într-un fel să-i putem învăța scenete 
și cântece, legende cu Moș Nicolae și cu îngerașii. Mai târziu, când sunt mai măricei și mai înțelepți 
le putem povesti despre nașterea Domnului, despre tradițiile și obiceiurile populare. Copiii sunt 
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foarte curioși și vor să știe în permanență “de ce?”, atâta vreme cât au o explicație, rețin mult mai 
ușor tot ce le povestim. Părinții împreună cu cadrele didactice pregătesc costumele pentru scenete și 
organizează masa festivă care va avea loc după serbare. Grădinița în colaborare cu părinții dăruiește 
bradul și cadourile copiilor. Cu acest gest comun exprimăm iubirea față de copii, și respectul unul 
de celălalt.  

În așteptarea sărbătorilor cu toții suntem mai deschiși pentru a fi atent la nevoile altora. E o 
perioadă în care putem să mergem împreună cu părinții la colindat la case de bătrâni, spitale, 
grădinițe. Aceste ocazii sunt exemple frumoase pentru toți, de care vor aminti întotdeauna. În 
activitățile organizate împreună cu părinții contează mult experiența, creativitatea cadrelor 
didactice. Aceste activități necesită mult timp de pregătire, devotament, perseverență și atenție din 
partea cadrelor didactice, dar cu bună voință și muncă conștiincioasă dau rezultate bune.  Cât mai 
mult timp petrec împreună copiii, cadrele didactice și părinții, cu atât mai ușor se formează o 
atmosferă familială, unde toți participanții se simt liber și sunt cu încredere unii de alții.  

Implicarea familiei în viața grădiniței este foarte importantă din punctul de vedere al dezvoltării 
personalității copilului. Văzând exemplul părinților copilul devine mai hotărât, mai deschis, 
participă la orice eveniment fără emoții, comunicarea i se schimbă într-un mod pozitiv. În timpul 
perioadei când copilul frecventeză grădinița părinții își dau seama că educarea copilului  trebuie să 
însemne cel mai important lucru în viață, să nu neglijeze, să nu răsfețe, ci să-l înțeleagă și să fie 
alături de el mereu. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. prim: Major-Bartha Zita 
Școala Primară Cristur 

 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor.  Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița 
dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. 
Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală.  Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 

Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 
elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității.  Între familie și școală trebuie să existe o 
comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru 
ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  Atât școala cât și 
familia sunt responsabile de: *Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; *Dezvoltarea autonomiei 
copilului; *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite 
copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 
mici responsabilități familiare și școlare).  În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă 
un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii 
trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între școală și familie, 
oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte 
familiar și în siguranță în cadrul școlii.  Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de 
aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  Există mai multe 
forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul 
urmărit și de modul de realizare: *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu 
teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 
*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; *Participarea părinților la activități 
demonstrative;  

*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 
educatoarei/profesorului sau a părinților); *Consultări individuale; *Vizitele-constituie o altă formă 
de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către cadrul didactic și vizitarea 
unității de învățământ de către părinți; *Organizarea de activități extracurriculare, organizate și 
desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); *Participarea părinților 
alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; *Serbările copiilor cu 
diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  În concluzie, familia și școala sunt cele 
care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea este foarte importantă 
colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului. 

Educaţia elevilor este considerată temelia personalitaţii fiecărui individ, de aceea educaţia 
trebuie să răspunda în  primul rănd nevoilor individuale si să realizeze echilibrul între acestea si 
dezvoltarea socială.Responsabilitatea dezvoltării copilului in primele etape revine în primul rȃnd 
familiei sale.Chiar si atunci când școala oferă programe foarte bune si eficiente ,ea nu poate 
contracara experienta negativă acumulata de copil in familia sa.Mai mult ,ceea ce invată copilul de 
la învățători poate să nu prezinte importantă  daca părinţii nu intȃresc si nu valorifică suficient 
programul.În consecință pentru ca activitatea derulată in cadrul unui program de educaţie scolară 
să-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să se faca mai întâi cunoscută  părinților  şi 
ulterior  să existe o colaborare strânsă între aceştia și cadrele didactice.De asemenea ,existenţă unor 
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reguli comune, cunoscute si fixate împreună, ușurează mult efortul educativ. În cadrul școlii există 
o reţea complexă de relaţii care au un potenţial considerabil de influenţare a copiilor, atât in sens 
pozitiv, cât și in sens negativ. 

Printre cele mai importante  relaţii de parteneriat ,poate fi menţinută relaţia dintre părinţi și 
școală.Daca părintii sunt implicaţi in programul educativ de la început  ei vor inţelege importanţa 
colaborării cu școala și cu cadrele didactice  și işi vor forma  deprinderea de a se interesa si a 
sprijini activitatea pe care copilul o desfasoară  aici. Este ceea ce  ne propunem sa realizăm  noi ,,un  
program de consiliere a părinților pe teme de educaţie in familie“, pe termen de un an.                  
Obiectiv general:Consilierea părinţilor privind cunoaşterea propriilor copii si aplicarea unor 
strategii educaționale corecte ,atȃt in cadrul familiei ,cȃt si in instituţia preşcolară.  Obiectivele 
specifice privind activitatea si îndatoririle cadrelor didactice: -să informeze părinţii privitor la 
standardele de creştere si dezvoltare  a copiilor in functie de vȃrsta si eventual ,diferenţele remarcate 
; -să asculte cu atenţie si să atribuie importanţa cuvenită informaţiilor primite de la părinţii copiilor ; 
-să contribuie la diseminarea bunelor experienţe educative in rȃndul pȃrinţilor ; -să facă cunoscut 
părinţilor scopul si conţinutul programului educativ și in instituţia scolară;  
-să acorde consiliere individuală și/sau in grup pe teme de educaţie in  familie şi in instituţia 
prescolară. 

Obiective specifice  de colaborare a părinţilor cu școala ;-să informeze învățătoarele ,cu 
sinceritate ,asupra atitudinilor si comportamentelor copilului in familie; -să continue in familie 
programul educaţional propus de instituţia școlară imbinȃnd armonios atitudinea permisivă cu 
severitatea si exigenta. -să participle activ în cadrul parteneriatului familie-instituţie şcolară . 

Să dea dovada de perseverență in acţiunile educative ,solicitand sprijinul cadrului didactic ori de 
cate ori este cazul. să se situeze permanent alaturi de copil ,să-l sprijine (fara a-i prelua sarcinile 
)solicitȃnd sprijinul cadrului didactic ori de cate ori este nevoie. . 

Modalităţi de colaborare cu familia: -seminarii de informare urmate de dezbateri, studii de caz, 
noutăti in domeniul legislativ etc. -acţiuni de consiliere individuală si in grup pe teme de educaţie in 
conformitate cu evoluţia copilului şcolar; -solicitarea si implicarea in acţiuni extracurriculare cu 
copiii;realizarea unor activităti demonstrative asistate de parinti  ;-asistarea la actiuni cu participarea 
unor invitati de competente diferite;invatatori ,medici,psihologi . 
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COLINDA-TRADIŢII SI LEGENDE 
 

Prof. inv. prescolar: Malea Cristina 
Grădiniţa Voinicelul (L.T. Ovid Densusianu), Calan, Hunedoara 

 
 
 
Colindatul este una din practicile care se înglobează în obiceiurile caracteristice de iarnă. Ajunul 

Crăciunului este noaptea bucuriei, căci este momentul când se naşte Mântuitorul. Colindele creează 
o atmosferă plină de optimism în care se formulează dorinţe ale oamenilor, uneori acestea atingând 
limitele fabulosului. 

 
Colindatul este un obicei străvechi. Cei dintâi colindători au fost păstorii care au venit la peştera 

luminată unde S-a născut Pruncul Iisus şi bucurându-se de acest semn ceresc şi de glasul îngerilor 
au vestit degrabă în cetatea Betleemului minunea la care au fost martori. 

 
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și 

simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se câteodată cu 
celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos.  

 
Există de asemenea cântece de stea (sau colinde creștine), care au ca subiect Nașterea 

Domnului. In ajunul Craciunului, pe înserat, în toate satele din țară, începe colindatul. Copiii cu 
steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, 
nuci și colaci. 

 
Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor, 

uliţele satelor răsunau de glasul micilor colindători. Cu traista după gât, cu băţul în mână şi căciula 
pe urechi, colindătorii merg din casă-n casă şi strigă la ferestrele luminate: 

 
"Bună dimineaţa la Moş Ajun / Ne daţi ori nu ne daţi", 
şi dacă cei din casă le deschid uşa, încep să cânte mai departe: 
"Am venit şi noi odată / La un an cu sănătate / Şi la anul să venim / Sănătoşi să vă găsim 
Ne daţi, ne daţi / Ori nu ne daţi" 
Cu acest prilej gazda le împarte colindeţe: covrigi, nuci, mere, colăcei de făină frământaţi şi copţi 
chiar în acea seara a Ajunului. 
În ajunul Crăciunului, ca şi în ajunul Anului Nou, în toate provinciile româneşti, copiii formează 
grupuri şi pornesc pe la casele gospodarilor cântând cântece ce au refrenuri ca: "Florile dalbe", 
"Lerui ler", "Ziurel de ziuă", ori "Valerim" şi "Veler Doamne". 

 
În afară de seara mare a colindelor se mai colindă şi în seara Sfântului Vasile, paralel cu Pluguşorul 
sau Uratul. 

 
Universul colindelor cuprinde vaste teme şi motive. Unele sunt de factură agrară, descriind 

gesturi magice de fertilitate a ogoarelor (pluguşorul), iar altele atribuite animalelor, etc. Sunt 
întâlnite, de asemenea, colinde care vorbesc despre boală (moarte) sau colinde în care se evocă viaţa 
pastorală unde se pot recunoaşte obiceiuri şi credinţe ale păstorilor. 
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PRIMIȚI COLINDĂTORII? 
 

Malița Adriana, profesor învățământ primar, 
Liceul Tehnologic de Construcții 

și Protecția Mediului, Arad 
 
 
Scena reprezintă o casă ţărănească pregătită de sărbători. O familie formată din tata, mama, fiul 

şi cele două fiice aşteaptă colindătorii pregătind casa pentru eveniment. În surdină se aud colinde. 
Gazdele sunt îmbrăcate în costum popular.  

În casă se află un brad împodobit şi pe masă sunt daruri pentru colindători (coş cu nuci, cu mere 
şi cu colăcei) 

Familia aşteaptă colindătorii. 
Fata gazdei: 
 Colinde! Colinde! 

E vremea colindelor 
Căci gheaţa se-ntinde 
Asemenea oglinzilor 
Şi tremură brazii 
Mişcând rămurele 
Căci noaptea de azi-i  
Când scânteie stelele 
Se bucur copiii 
Copiii şi fetele 
De dragul Mariei 
Îşi piaptănă pletele 
De dragul Mariei 
Şi a Mântuitorului 
Luceşte pe ceruri  
O stea călătorului. 

Băiatul gazdei: 
 Afară ninge liniştit 
 Şi-n casă arde focul 
 Iar noi pe lângă mama stând 
 De mult uitarăm jocul. 
 E noapte, patul e făcut,  
 Dar cine să se culce  
 Când mama spune de Iisus  
 Cu glasu-i blând şi dulce? 
Mama: 

Cum s-a născut Iisus în frig,  
În ieslea cea săracă 
Şi boul cum sufla milos 
Căldură ca să-i facă,  
Cum au venit la ieslea Lui 
Păstorii de la stână 
Şi îngerii din cer cântând 
Cu flori de măr în mână. 

Tata:(privind spre fereastră sau uşă) 
 

Şi-auzi! Răsar cântări acum,  
Frânturi dintr-o colindă. 
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Şi vin mereu, s-opresc în drum,  
Se-aud acum în tindă. 

Fiul gazdei: 
Noi stăm cu ochii pironiţi 
Şi fără de suflare. 
Sunt îngerii din cer veniţi 
Cu lerui, Domnul mare! 
Colindătorii intră în sală cu „ Deschide uşa, creştine!” 
Un colindător: 
Primiţi colinda? 
Gazdele: 

Primim, primim! 
Un alt colindător: 
Slobozi-ne, gazdă-n tindă, 
Că omătu-i până-n grindă 
Şi-i o vreme viforoasă 
Slobozi-ne, gazdă-n casă! 

Alt colindător: 
Că de-om sta mai mult pe-afară 
Ni-i afla la primăvară! 
Când s-or lua troienile 
Şi-or verzi poienile. 

Altul: 
Slobozi-ne, gazdă-n casă 
Că de-aseară stăm pe-afară! 
Şi ne bate vânt cu nea, 
Slobozi-ne-n casa ta! 

Tatăl: 
 Hai poftiţi în casă! Intraţi! 
Un colindător: 

Din partea satului de sus 
Venim, copii, ca altă dată,  
Noi să vestim sosirea lui Iisus 
Cu „ O, ce veste minunată!” 

Colind: „O, ce veste minunată!” 
Fiul gazdei(exaltat): 

Cad fulgi încet şi liniştit 
În curtea noastră şi-n grădină, 
Parc-a sosit din răsărit  
O dâră dulce de lumină. 

Fiica cea mai mică a gazdei: 
În casa noastră de la sat 
S-a coborât cucernicia. 
Pe fata mamei s-a lăsat 
Evlavia şi bucuria. 

Fiica cea mai mare a gazdei(melancolică): 
Încet apare luna plină 
Deasupra satului cu vie. 
Aduce patului lumină 
Şi sufletului bucurie. 

Colind: „Azi din fecioară s-a născut” 
Un colindător: 
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Din raiul cel luminos 
Astăzi s-a născut Hristos 
Înconjurat de îngeraşi 
Ca să-şi caute sălaş. 

Alt colindător: 
Soare, lună, mii de stele 
Strălucesc mai cu putere! 
Strălucesc cu bucurie 
Pentru-a Domnului venire! 

Altul: 
Numai omul păcătos 
Le-a făcut toate pe dos. 
El uşa a încuiat, 
Sălaş Domnului n-a dat. 

Colind: „Viflaime, Viflaime!” 
Un alt colindător: 

Iar noi astăzi am venit 
Creştini buni, să vă vestim 
C-asta-i seara de Crăciun 
Pre cum îngerii o spun! 

Mama: 
Încet, aşa cum noaptea vine,  
Vin vestitori din Răsărit. 
În noaptea sfântă de Crăciun, 
Pe drumul nins de lună, 
Trei magi călări, cu suflet blând,  
Aleargă împreună. 

Tata: 
De unde vin? Cum se numesc? 
Ce gânduri îi frământă? 
Spre iesle ei călătoresc  
Şi cerurile cântă. 

Fata cea mare a gazde(bucuroasă) 
De la fereastră-ncepe-acum 
Duios să tremure-o colindă. 
Nişte fetiţe-aşteaptă-n drum 
Să intre copilaşii-n tindă. 

Apar de afară personajele cu steaua: 
Cinstiţi creştini preaiubiţi, 

Voiţi ca să ne primiţi? 
Pentru-aceasta-am îndrăznit 
Şi cu magii am venit 
Să vă facem bucurie 
Într-a lui Hristos venire. 
Primiţi-ne? 

Gazdele( bucuroase): 
Primim! Primim! 
Prezentator I: 

Fiindcă astăzi e serbare, 
Şi cu toţii aţi venit,  
Noi vă facem o urare  
Şi vă spunem „Bun sosit!” 

50



Colind  
Prezentator II 

Când vine vremea rea 
Cu primii fulgi de nea, 
Se scutură din nori 
De sfinte sărbători, 
Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi, 
Poveşti cu sfinţi părinţi 
Pentru copii cuminţi. 
Aflaţi-le acum,  
În prag de Moş Ajun! 
 
Se-apropie Crăciunul. 
Vin să te rogi cu mine! 
Iisus se naşte astăzi 
Copile, pentru tine! 
 
Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenunchem smerit. 
 
Se-apropie Crăciunul.  
Vin să te rogi duios! 
Să creşti curat, copile,  
Ca bradul de frumos! 
 
Colindul te coboară sfânt 
În casa mea, Iisuse, 
În cor de îngeri pe pământ 
Din vremile apuse. 
 
Colindul ne aduce-n zări 
Visare şi lumină,  
Păstori aduc din depărtări 
Din albe flori, cunună. 
 
Colindul ne ridică iar 
În faţa ta, Iisuse,,  
Cununi de dragoste în dar 
În visele-mi ascunse. 

 
Colind „Am plecat să colindăm” 
 
Prezentator I 

Când Hristos Domnul era să se nască 
Ieşit-a în ţară poruncă regească 
Ca toţi să purceadă şi să se înscrie 
În cetatea în care-i a lor obârşie. 

Prezentator II 
Şi din Galileea, de la Nazaret,  
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Mergea şi Maria cu Iosif cel drept,  
Pân ' la Betleem, oraşul vestit, 
Unde-şi căutară loc pentru dormit. 

Prezentatorii I şi II 
Iată că şi steaua pe ceruri luceşte 
Şi din răsărituri la toţi povesteşte: 
Că aici în lume, sub un cer frumos, 
S-a născut Domnul Iisus Hristos. 

Colind „Steaua sus răsare” 
Prezentator I 

Îngerii au coborât 
La păstori de i-au trezit,  
Îndemnându-i să purceadă 
Pe Hristos şi ei să-l vadă. 

Păstorul I 
Îndată ce m-am culcat, 
Minunat vis am visat! 
Mi se părea că cerul s-a deschis 
Şi-un înger mie mi-a zis: 
„Nu vă temeţi! Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, că vi s-a născut azi 

Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.”  
Măi, somnoros Simeon,  
Ia trezeşte-te din somn! 

Păstorul II 
Dă-mi tu mie bună pace 
Să dorm precum mie-mi place! 

Păstorul I 
Hei, hei, de-ai fi tu mai cuvios 
N-ai fi aşa de somnoros! 
Că nu-i vremea de dormit,  
Că e de călătorit! 
Ia te uită şi te-ncrede 
Că cerul deschis se vede,  
Îngerii de sus pogoară 
Şi spre un grajd în jos zboară. 

Păstorul II 
Acum văd cu-adevărat 

Că s-a născut împărat. 
Veniţi, fraţilor, Să vedem,  
Să vedem şi să credem, 
Că astăzi s-a împlinit 
Proorocia de demult! 
Că s-a născut azi Hristos 
Mesia, chip luminos! 

 
Colind „Trei păstori” 
Apare Irod şi se aşează pe tron. 
Irod 
- Ostaş! 
Soldatul 
- Poruncă, Prea Înălţate Împărate! 
Irod 
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- Ce zgomot se-aude-n cetate? 
De unde a venit?  
Cine l-a pricinuit? 
Mergi de caută şi-mi spune îndată! 

Soldatul 
Porunca ta va fi executată! 
Irod 

Zarva creşte tot mai mare                          Ce spaimă-a intrat în norod 
Şi-s cuprins de-ngrijorare!                         De tulbură liniştea lui Irod? 

Soldatul 
Înălţate împărate, o veste nouă-n cetate. 
Trei crai de la Răsărit au venit şi degrabă 
Pe cine întâlnesc întreabă: 
„Nu ştiţi unde s-a născut 
Un crai Domn fără-nceput? 
Dar nimeni nu este în stare 
Să răspundă la astă'ntrebare. 

Irod 
Mergi de-i caută şi-i cheamă 
Ca să dea aicea seamă! 
Ce regi sunt, de unde sunt,  
Ce caută şi pe cine? 
Spre a-şi lua voie de al mine. 

Soldatul 
Mă duc, înălţate împărate,  
Să le fac pe-acestea toate! 

Colind „Trei crai de la Răsărit” 
Soldatul 

Crailor şi regi măriţi, 
Vă rog frumos să poftiţi 
Până la împăratul Irod. 
Şi acolo veţi fi întrebaţi 
De unde veniţi şi pe cine căutaţi. 

Craii vin înaintea lui Irod 
Irod 

Crai veniţi din Răsărit 
Eu vă zic: bine-aţi venit! 

Craii în cor 
Cinste prea mare avem 
Pe împăratul să-l vedem! 

Irod 
Prin Ierusalim umblaţi 
Şi pe cine căutaţi? 

 
 
Gaşpar 

Suntem trei magi călători, 
Crai ca fraţii iubitori. 
Văi, coline neumblate 
Şi păduri nedesfundate, 
Pretutindenea călcăm 
Şi de împărat întrebăm. 
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Din Persia noi am plecat 
Dup-o stea ce s-arătat 
Pe cerul înseninat. 
Aici noi cum am ajuns 
Steaua-n nori ni s-a ascuns. 

Irod 
Care de unde veniţi?  
Pe nume cum vă numiţi? 
Şi-ncotro călătoriţi? 
Ce crai mare şti şi tu?(arătând spre Melchior) 

Melchior 
Melchior e al meu nume. 
Vin din Răsăritul lumii 
Şi din prorociri aflând 
Că se va naşte curând 
Mare-mpărat pe pământ, 
Dup-o stea ce s-arătat 
Din înaltu-nseninat, 
Am plecat ca să-l găsesc 
Să mă-nchin şi să-i slujesc. 

Irod 
Dar tu, ce crai mare eşti? 
Baltazar 

Eu sunt craiul Baltazar. 
De la Persia am pornit 
Dup-o stea ce s-a ivit 
Şi din prooroci citind 
Că s-o naşte pe pământ 
Cel mai mare Împărat, 
Mesia mult aşteptat, 
Am plecat ca să-l găsesc, 
Să-i duc daruri, să-L slujesc 
Şi să mă închin şi eu. 

Irod 
Dar tu ce crai mare eşti? 
Gaşpar 

Eu sunt craiul Gaşpar. 
Ieremia ne-a trimis 
Şi din Scripturi am înţeles 
Că s-o naşte pe pământ 
Împăratul nou şi sfânt. 
De-o stea ne călăuzim 
Pe Hristos ca să-l găsim, 
Lumii ca să îl vestim. 

Irod 
Văd că sunteţi crai vestiţi 
Şi-acum ştiu cum vă numiţi. 
Dar mă mir ce-aţi cuvântat? 
Şi despre ce împărat? 
Ce-mpărat poate să fie, 
Să-mi ia a mea împărăţie? 
Căci eu sunt un împărat tare, 
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Peste toată lumea mare! (roteşte sabia) 
Şi când fac o lovitură 
Tot pământul se scutură! 
Şi tremură cu îngrozire 
Când ştie că sunt cu mânie! 

Îngerul 
Haideţi, fraţi, să ne grăbim, 
La Vifleem să pornim! 
Pe Hristos ca să-L aflăm 
Şi daruri noi să îi dăm! 

Colind „Veniţi astăzi, credincioşii” 
Îngerii, păstorii şi magii stau înaintea scenei Naşterii 
Îngerii, în cor 

Slavă întru cele-nalte, 
Toate stele să salte! 
Salte cerul şi pământul 
Să laude tot pământul! 
Astăzi s-a născut Hristos 
Spre-al oamenilor folos. 
Veniţi toţi să-I mulţumim 
Şi cu daruri să-L cinstim! 

Craii, în cor 
Doamne, Împărate Sfinte 
Primeşte a noastră cinste! 
Te rugăm ca să primeşti 
De la noi, daruri cereşti! 

Gaşpar: Aur, că eşti mare Împărat! 
 
Melchior: Smirnă, arhiereu fără păcat! 
 
Baltazar: Şi tămâie, ca unui Dumnezeu adevărat! 
 
Irod: Tăiere, tăiere, groaznică tăiere! 
Soldatul 

Împărate, mă ascultă! 
Să nu faci tăiere multă! 

Irod 
Porunca împărătească 
Chiar aşa să se-mplinească! 
Nici un prunc să nu mai fie 
În a mea împărăţie! 

Îngerul I  
O, Iroade împărate,  
Nu te temi că te vor bate  
Ale tale mari păcate? 

Îngerul II 
Doamne, mintea-i luminează 
În Hristos fă-l ca să crează! 
Dacă aceasta nu primeşte, 
Tunet, fulger slobozeşte! 

 Soldatul(către Irod) 
Înălţate împărate,  

55



Acum toate-s aşezate. 
Acum toată ţara plânge, 
Vărsându-se-atâta sânge. 
Paisprezece mii de punci 
Am tăiat cu săbii lungi. 
Vai, cum plângeau mamele 
Când le tăiau capetele! 

Îngerul I 
Pe Iisus cel luminat 
Mieluşel nevinovat 
Regele Irod cerca  
Să-l taie cu sabia. 

Îngerul II 
Şi măcar c-ar fi voit 
Pe Iisus nu l-a găsit. 
Tatăl din cer l-apărat 
De Irod cel blestemat. 

Îngerul I 
Şi pe noi ne va scăpa 
De toată primejdia, 
De-i vom fi ascultători, 
Voii Sale-mplinitori. 

Mama 
Răsună blând spre seară 
Al clopotelor cânt, 
Că vine, vine iară 
Iisus pe-acest pământ. 
 
Colindul te coboară sfânt 
În casa mea, Iisuse, 
În cor de îngeri pe pământ 
Din vremile apuse. 
 
Colindul ne aduce-n zări 
Visare şi lumină. 
Păstori aduc din depărtări 
Din albe flori, cunună. 
 
Colindul ne ridică iar  
În faţa ta, Iisuse, 
Cununi de dragoste în dar 
În visele-mi ascunse. 
 
Când se-aştern ninsorile pe-afară 
Şi răsună casele-n colind, 
Peste noi privirea Ta-ţi coboară,  
Căci spre tine rugile se-aprind. 
 
Mii de stele s-au ivit aievea 
În zvon sfânt, de rugă, la altar, 
Peste noi trimite-ţi mângâierea,  
Peste noi trimite-ţi al tău dar! 
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Cad fulgii moi din cer dansând  
Şi dansul lor e lin, 
Iisuse, astăzi al meu gând 
E doar de tine plin. 
 
Privesc în albul nesfârşit 
Şi văd lumini de soare,  
Trei crai vin de la Răsărit 
Punându-ţi la picioare 
 
Simbolu-mpărăţitei firi             
 În lume-ncep să crească. 
Şi dragostea cerească,  
Şi fluvii pline de iubiri 
Cad fulgii moi în palma mea 
Şi strălucesc pe rând, 
Căci astăzi s-a născut Hristos 
Cel preamărit şi blând! 
Colind „Astăzi s-a născut Hristos” 
Un colindător 

Această zi preasfinţită 
Şi sărbătoare mărită 
Vă dorim ca să vă fie 
La mulţi ani, cu bucurie! 
La mulţi ani! S-aveţi folos 
De naşterea lui Hristos! 

Mama 
Noi colinda v-am primit 
Şi plata v-am pregătit 
Nişte nuci, că-s mai dulci,  
Nişte mere, de vi-ţi vrere, 
Nişte-alune, că-s mai bune. 

Tata 
Un colac de grâu curat 
De găzduţă frământat. 

Un colindător 
Frunză verde şi-o frunzuţă                       
 C-ai primit colinda noastră 
Mulţumiri, dragă găzduţă                          
Şi ne-ai dat plată aleasă. 

Alt colindător 
În anul ce va veni 
Sănătos mereu să fii! 
Să aveţi zile senine, 
Să petreceţi tot cu bine, 
Să trăiţi într-o unire 
Şi-n deplină fericire! 
La mulţi ani! S-aveţi folos  
De naşterea lui Hristos! 

La anul şi la mulţi ani!       
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Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 

 
Profesor inv. prescolar: Malnas Raluca –Diana 

 
Se susţine, cu tărie,  că  succesul educaţional se poate obţine doar atunci când există o împletire 

perfectă  între ceea ce face sau iniţiază grădiniţa/şcoala şi ceea ce continuă  şi întăreşte familia. 
Copiii învață cel mai bine atunci când părinții sprijină învățarea. 

Beneficiile implicării părinţilor în activităţile iniţiate de către personalul instituţiilor de 
învăţământ sunt multiple şi cu siguranţă fiecare parte implicată are  de câştigat. Dar principalii 
beneficiari sunt copiii care au oportunitatea să descopere că familia este parte implicată în mod 
direct în educarea şi formarea lor. 

Pentru a se ajunge la creearea de parteneriate şi de relaţii solide cu famiia trebuie sa existe o 
colaborare bună şi trainică iar personalul din grădiniţe şi şcoli  ar putea să ţină cont de  urmatoarele 
lucruri: 

- Să asigure o transparenţă şi o comunicare bună cu familia: aceştia să fie informaţi în 
permanenţă cu tot ce se întâmplă, cu anumite schimbări, reorganizări, etc. 

- Să organizeze sedinţe cu părinţii dese în care să vină cu deschidere şi cu propuneri 
pentru realizarea diverselor activităţi; 

- Să implice părinţii în activităţi de voluntariat în sensul că fiecare poate ajuta cu 
informaţii sau aplicaţii din zona lor profesionala (lucruri de care copiii ar putea fi interesaţi: 
de exemplu părinţi care să fie medici, poliţişti, pompieri, fotografi, croitori, etc); 

- Să implice părinţii în manifestări culturale şi activităţi recreative;  

- Să promoveze şi să sprijine dezvoltarea abilităţilor de a fi un bun părinte; 

- Să ofere sfaturi părinţilor atunci când sunt în impas vis a vis de un conportament 
necorespunzator al copilului; 

- Să încurajeze părinţii să aibă un rol activ în viaţa copiilor lor; 

Uneori, chiar dacă grădiniţa sau şcoala face toate demersurile pentru dezvoltarea unui 
parteneriat acesta nu ajunge să se desfăşoare pentru că nu toţi părinţii sunt dispuşi să colaboreze. 
De aceea o sa enumar cateva categorii de părinţi  întâlnite mai ales in mediul privat de 
învăţământ: 

1. Părintele „implicat” – este cel care răspunde prompt la orice solicitare şi la orice 
propunere venită din partea grădiniţei/şcolii; 

2. Părintele „nu am timp” – este acela care, atunci când este solicitat, mereu se scuză şi 
invocă motive legate de serviciu care nu-i permit să răspundă solicitărilor; 

3. Părintele  „vă plătesc” - în această categorie sunt părinţii care consideră că, dacă 
plătesc pentru serviciile oferite de grădiniţă/şcoală, ei sunt absolviti de orice altă implicare. 
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4. Părintele „ştie tot”- chiar dacă este conştient că lasă copilul pe mâna unor specialişti 
în domeniul educaţiei simte nevoia să dicteze actul educativ,  să sugereze ce fel de activităţi 
să se desfăşoare şi în ce manieră. 

Din fericire cei mai multi părinţi sunt cei din categoria numarul 1 care cooperează foarte bine 
personalul şi care răspund cu mare drag proiectelor lansate de grădiniţă sau şcoală. 

Scopul  grădiniţei şi al şcolii este de a atrage cât mai mult părinţii  spre educaţie şi implicare şi 
deasemeni de a se inţelege cât de importantă este colaborarea cu unitatea de învăţământ pe care o  
frecventează copilul lor.  

În cazul educaţiei consider că zicala „unde-s mulţi (implicaţi) puterea creşte” este valabilă şi 
poate fi considerată un puct de plecare pentru  realizarea succesului educaţional, cu ajutorul celor 
trei stâlpi: şcoală/ grădiniţă- familie- comunitate. 
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Serbare – colindătorii 
 

Prof. Maltin Ramona – Grădiniţa P. P. nr. 2, Lugoj 
 
 
O familie (moş  -  babă, îmbrăcaţi în costume populare stau aşezaţi la masă) 
Moşul: - Măi babo, vin colindătorii, ai pregătit darurile pentru iei? 
Baba: - Le-am pregătit demult, demult... Îţi aduci aminte, moşule ce frumos era când mergeam 

cu colindatul şi era zăpada mare, mare? 
Moşul: - Azi sosesc colindătorii. Lasă amintirile şi ai grijă de colaci şi covrigi 
 
Ceilalţi copii îmbrăcaţi în costume populare intră cântând colindul „Deschide uşa creştine” în 

timp ce se aşează frumos unul lângă celălalt. 
Apoi cântă toţi: 
       Bună dimineaţa la Moş Ajun 
       Ne daţi ori nu ne daţi, ne daţi, ne daţi? 
       Am venit şi noi odată 
       La un an cu sănătate, 
       Domnul sfânt să ne ajute 
       La covrigi şi la nuci multe 
       Bună dimineaţa la Moş Ajun 
       Ne daţi ori nu ne daţi, ne daţi, ne daţi? 

1. Foaie verde sărbători 
Noi suntem colindători 
Şi-am plecat să colindăm 
Pe la case să urăm 
Foaie verde lămâiţă 
Ieşi afară coconiţă 
De ne dă un covrigel 
Să –l băgăm în ghiozdănel. 

2. Sculaţi, sculaţi boieri mari 
Că vă vin colindători 
Noaptea pe la cântători 
Nu vă vin cu nici un rău 
Ci v-aduc pe Dumnezeu 
Şi se roagă să trăiţi 
Şi ca pomii să rodiţi 
Şi ca iei să-mbătrâniţi 
Sculaţi gazde nu dormiţi 
Că nu-i vremea de dormit, 
Că-i vremea de colindat 
Pe Iisus cu mare nume 
Să ne-aducă pace-n lume. 
Cântec:  
         Sculaţi gazde nu dormiţi 

3. Au sosi colindători 
Îi aud de peste drum. 
Vor umbla până-i prind zorii 
Colindând pentru Crăciun. 
Pentru anul care vine, 
Pentru tot ce-i drept şi bun 
Roagă-te-ngenunchi cu mine 
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Nopţii Sfinte de Crăciun. 
4. Şi cântă-n inimile lor 

Aprinse, bucuria 
Azi s-a născut un Salvator, 
Azi s-a născut Mesia. 
Nu simţi fiorul de atunci? 
Şi-n noaptea asta frate, 
Iisus te-aşteaptă să arunci 
Povara de păcate. 
Cântec: 
       Astăzi s-a născut Hristos, 

5. El stă în ieslea lui şi azi 
Iertare dând şi viaţă 
Încearcă în genunchi să cazi 
Cu inima-ţi de gheaţă 
Mărturiseşte-ţi fapta ta 
Şi-a patimii revoltă, 
Şi-o albă minunată stea 
Va răsări pe boltă. 

6. Din an în an sosesc mereu 
La geam cu Moş Ajun 
E ger cumplit, e drumul greu, 
Da-i obicei străbun. 
Azi cu ştrămoşii cânt în cor 
Colindul Sfânt şi bun 
Tot moş era şi-n vremea lor  
Bătrânul Moş Crăciun 

7. Moş Crăciun în fapt de seară 
A pornit-o spre oraş 
Şi la sania uşoară 
A-nhămat un iepuraş 
Drumurile-s troienite 
Noaptea vine, gerul creşte 
Cu urechile ciulite 
Iepuraşul se grăbeşte. 

8. Iat-o casă colo-n vale, 
Cu ferestre luminate 
Moşul s-a oprit din cale, 
Cu toiagu-n uşă bate: 
Bună seara, bună seara 
Am venit cu sănioara 
Şi cu daruri proaspete 
Bucuroşi de oaspete? 

9. Bururoşi, bucuroşi 
Strigă glasul de copii 
Moşule de unde vii? 

- Iaca vin din moşi strămoşi 
Încărcat cu jucării 
Şi-am venit la drum cu zorul 
Să vă spun că-n noaptea asta  
S-a născut Mântuitorul 
10. Dragi copii din ţara asta 
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Vă miraţi voi cum se poate 
Moş Crăciun din cer de-acolo 
De le ştie toate, toate. 
Uite cum vă spun acuma 
Iarna-n noapte pe zăpadă 
El trimite câte-un înger 
La fereastră să vă vadă 

11. Îngerii se uită-n casă 
Văd şi spun, iar moşul are 
Colo-n cer la el în tindă 
Pe genunchi o carte mare 
Cu condei de-argint  el scrie 
Ce copil şi ce purtare 
Şi de acolo ştie moşul 
Că-i şiret e lucru mare. 

12. Moş Crăciun cu barba albă 
Moş Crăciun cu traista plină 
Vechi stăpân atât de harnic 
Al copilăriei mele 
Azi aici, la noi te-aşteaptă 
Toată casa cu lumină, 
Cu colinde şi cu cântec 
Şi cu crai citiţi în stele 
Moş Crăciun, Moş Crăciun. 

13. În seara sfântă de Crăciun 
Pe drumul nins de lună, 
Trei magi bătrâni cu suflet bun 
Aleargă împreună 
De unde vin, cum se numesc? 
Ce doruri îi frământă? 
Spre iesle iei călătoresc 
Şi cerurile cântă 

14. În astă seară de Ajun 
Se –aud venind pe drum 
Însoţiţi de dalbe flori 
Cete de colindători 
Şi –apropiindu-se de casă 
Bat din poartă-n poartă 
Aducând din depărtare 
Lumii, steaua cea mai mare. 
Cântec:  
     Steaua sus răsare 
    15. Vin copii colindători 
În ajun de sărbători 
Vin copii voinicei 
Cu glasuri de clopoţei 
Iată-i vin pocnind din bici 
La buhai şi la tilinci 
Şi încep a colinda 
Pe la case a ura! 

16.Aho, aho copii şi fraţi 
Staţi puţin şi nu mânaţi 
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Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi 
S-a sculat mai an 
Bădica Traian 
Şi-a încălecat 
Pe un cal învăţat 
Cu şeaua de aur 
Cu nume de Graur 
Cu frâu de mătase 
Împletit în şase   
Cât viţa de groase. 
Ia mai mânaţi măi, hăi,hăi! 

17.El în scări s-a ridicat 
Peste câmpuri s-a uitat 
Să aleagă-un lan curat 
De arat şi semănat 
Şi-a pornit-o într-o joi 
Cu un plug cu doişpe boi 
Boii bourei 
În coadă codălbeni, 
În frunte ţânţăreni 
Ia mai mânaţi măi, hăi, hăi! 
 

18.La lună, la săptămână 
Îşi umplu cu aur mâna 
Şi se duse ca să vadă 
De-i dete Dumnezeu roadă 
Era-n spic cât vrabia 
Era-n pai cât trestia 
Mâine anul se-noieşte 
Pluguşorul se porneşte 
Şi începe a ura 
Pe la case a colinda 
Ia mai mânaţi măi, hăi, hăi! 

19.Sorcova, vesela 
Să trăiţi să înfloriţi 
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul 
La anul şi la mulţi ani 

20.Să trăiţi să-mbătrâniţi 
Ca an nou voios să fiţi 
Câte paie sunt pe casă 
Atâţia galbeni pe masă 
Câte paie la fântână 
Atâtea oale cu smântână 
Anul nou cu sănătate  
Care pline cu bucate 
Să fi gazdă sănătoasă 
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Şi la anul tot voioasă 
La anul şi la mulţi ani! 

21.Semănatul  
Să ningă, să plouă 
Să picure rouă 
Şi grâu să-ncolţească 
Bogat să rodească 
S-aducă belşug 
Din brazda de plug 
Copiii să crească 
Mulţi ani să-nflorească 
Ca merii, ca perii 
În mijlocul verii.  
La anul şi la mulţi ani!  
Cântec: 
        Moş Crăciun cu plete dalbe 
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ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE- serbare grupa mijlocie 
 

MAN BIANCA-ROXANA 
 

 
1.Noi suntem grupa mijlocie                                       19.În seara asta...Ce seară mare!         
   Ș-am pus în scenă astăzi o serbare.                               E plin căminul de copii 
   Pe care am numit-o:"În prag de sărbătoare"                Și de părinți! 
   Seara-i de mister, bradu-i luminat,                                E iarnă! Ce bucurie! 
   Ard steluțe-n el, totu-i minunat!                                    E sărbătoare! Ce veselie! 
   Spectacolul începe, vă rog s-apaludați,                         Cu toții ne-am adunat 
   Căci toți avem nevoi, să fim încurajați.                         De la mic până la mare 
                                                                                          Ca să facem o serbare. 
2.Când vine vremea rea, cu primii fulgi de nea, 
   Se scutură din nori, de Sfinte Sărbători,                    20.Dragi copii din țara asta, 
   Povești cu îngerași, pentru copii poznași.                       Vă mirați voi cum se poate? 
   Povești cu Sfinți Părinți, pentru copii cuminți.                Moș Crăciun, din cer de-acolo, 
   Aflați-le acum, în prag de Moș Ajun.                              Să le știe toate, toate? 
                                                                                            Uite cum, vă spune Nicu. 
CÂNTEC:"Ninge, ninge, viscolește"                              Noaptea, iarna, pe zăpadă, 
                                                                                            El trimite câte-n înger 
3.S-a întâmplat demult de tot, poveste adevărată,              La fereastră să vă vadă. 
În Betleem, și de atunci, ea n-a mai fost uitată. 
                                                                                        21.Îngerii se uită-n casă,  
4.Când s-a născut sub cerul sfânt, în iesle, ca oricare,        Văd și spun, 
Mesia Cel fără-nceput, și fără asemănare.                           Iar Moșul are, colo-n cer, 
                                                                                             La el în tindă, 
5.Și noaptea mai senină a fost, și mult mai luminoasă        Pe genunchi, o carte mare. 
Pătrunse vestea de Crăciun, în fiecare casă.                        Cu condei de argint el scrie, 
                                                                                             Ce copil, și ce purtare, 
6.Se apropie Crăciunul, vin să te rogi cu mine                    Și de-acolo știe Moșul, 
Iisus se naște astăzi, copile, pentru tine.                              Că-i șiret, nevoie mare. 
 
7.Se apropie Crăciunul, cu bradu-mpodobit,                   22.Afară ninge liniștit 
Iisus ne cere-n taină, să-ngenunchem smerit.                       În casă arde focul, 
                                                                                              Iar noi pe lângă mama stând, 
8.Se apropie Crăciunul, vin să te rogi duios,                        Demult uitarăm jocul. 
Să crești curat, copile, ca bradul de frumos.                         E noapte, patul e făcut, 
                                                                                              Dar cine să se culce? 
9.Se apropie Crăciunul, cu zvonuri de colinde                     Când mama spune de Iisus 
Să ne rugăm în taină, când steaua se aprinde.                       Cu glasul rar și dulce. 
  
10.În noaptea asta sfântă, o stea răsare sus,                      23.Moș Crăciun, toți îmi spun 
Și mic și blând sosește, și dulcele Iisus.                                Că ești darnic și ești bun. 
                                                                                               Eu îți spun de mai-nainte, 
11.O, treci Iisus al nostru, al casei noastre prag,                   Că-s un copilaș cuminte. 
Primește darul nostru, ce noi Ți-l dăm cu drag.                     Și-ți mai scriu, așa să știi 
 
11.A înnoptat demult, e frig.                                                 Că eu nu-ți cer jucării, 
Fulgi albi se cern de sus, mereu, mereu                                Cum ti-ar cere alți copii. 
E noaptea de Crăciun.                                                            Însă nu m-aș supăra, 
                                                                                               Dacă tot mi-ai da ceva. 
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COLINDĂ:"Astăzi s-a născut Hristos" 
                                                                                                CÂNTEC:"Săniuța fuge" 
12.În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună, 
Trei magi călări, cu suflet bun, aleargă împreună. 
De unde vin? Cum se numesc? Ce doruri îi frământă? 
Spre o iesle ei călătoresc, și cerurile cântă. 
 
13.La ora asta-n lume, copiii lumii cântă. 
Colindul cald și blând, cel mai frumos colind. 
 
14.Ne adunăm de sărbători și-i așteptăm pe urători. 
Să ne ureze spor în case, și multe colinde frumoase. 
 
15.Și colinda nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă. 
Și colinda-i atâta, cine ascultă să trăia. 
Colindița nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă. 
Sus la cer o înălțăm, la creștini jos o-nchinăm. 
O-nchinăm cu bucurie, și cu mare veselie. 
Sus mai sus v-am înălțat, ce-am știut, v-am colindat. 
 
16.Azi ne-am adunat aici, o mulțime de pitici. 
Și cei mari, și cei mai mici. 
Să cântăm și să dansăm, pe toți să vă bucurăm. 
Că-i în seara de Ajun, ș-așteptăm pe Moș Crăciun, 
Moșul nostru drag și bun. 
 
CÂNTEC:"Iarna ne-a sosit în zori" 
 
17.Va veni și-n seara asta, ca-n tot anul, negreșit. 
Deși pletele-i sunt ninse, va trăi până-n vecie. 
Va veni cu greu ș-acum, prin ai iernii grei nămeți 
Ca s-aducă daruri multe, la fetițe și băieți. 
 
18.Aveți puțină răbdare, Moș Crăciun e la intrare 
Șade un pic și se socoate, că-i bătrân și nu mai poate. 
Spuneți, știți să colindați? Ei, atuncea ce mai stați? 
Drumul glasului să-i dați. 
Colindați copii acum, ca să intre Moș Crăciun. 
 
CÂNTEC:"Moș Crăciun cu plete dalbe" 
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PROGRAM SERBARE “ IARNA , VINE MOȘ CRĂCIUN” 

 
Prof. Manciu Adriana 

Colegiul Național “Traian Lalescu” Reșița / Grădinița P. N. Doman - structură 
 
 
Cântec: “Iarna ne-a sosit în zori” 
 
1. Din cer ninge liniștit                                         2. Poezii am pregătit 
Peste case, pomi și crânguri                                  Și sub bradul împodobit 
Iată,fulgii ne-au șoptit                                           Noi frumos le-om recita 
Ca să nu mai stăm pe gânduri!                              Și apoi vom cânta 
Ne-am gândit să-mpodobim                                  Că așa e datina!  
Cât mai vesel clasa noastră                                   Fiindcă astăzi e serbare 
Să vedeți cât vă iubim                                           Și cu toții ați venit, 
Poftiți la serbarea noastră!                                    Noi vă facem o urare 
                                                                              Și vă spunem:”Bun venit!” 
 
3. Vine iarna, bate vântul                                     4. Este frig şi este ger  
Și acoperă pământul,                                            Cad fulgi albi de sus din cer  
Cu o plapumă de nea,                                           Vâjâie şi suflă vântul  
Să mă dau cu sania.                                              Iarna a cuprins pământul  
Este frig,dar nu îmi pasă                                       Iarnă mult frumoasă  
Mă joc în zăpada pufoasă.                                    La noi să mai vii  
Iarna,eu îți multumesc                                           Ne-aduci bucurii  
Pentru tot ce-mi dăruiești!               
 
5 . Iarna a sosit în zori                                          6. Săniuţa va pleca  
La fereastră a pus flori                                         Şi pe pârtie va zbura  
A sosit cu gerul ei                                                Clopoţeii vor suna  
Cu zăpadă şi polei                                                Şi pe noi ne-or bucura 
Cât de veseli suntem noi                                      Iarnă , iarnă eşti frumoasă  
Alergăm sprinteni vioi                                         Când nu eşti prea friguroasă  
Cu zăpadă ne jucăm                                             Că ne-aduci nămeţi de nea 
Şi cu bulgări aruncăm                                          Şi plimbări cu sania  
    
 
Cântec: “Săniuța fuge“ 
 
7. Pe obraz,pe nas,pe umăr,                         8. Eu sunt fulgul  jucăuș 
Tot cad fulgii fără număr,                             Vesel ca un spiriduș. 
S-a oprit în palmă unul,                                 Cale lungă-am străbătut 
Iute,iute, închid pumnul.                               Peste oraș m-am așternut.  
Desfac pumnul.                                             Şi plutesc , plutesc , plutesc 
Unde-i fulgul?                                               Știu că o să mă topesc 
Am în mână-un strop de rouă.                       Și asta zău,nu mi-o doresc . 
Sau un bob de apă? 
Plouă ? 
S-a oprit în mâna mea 
Ca o lacrimă de nea...  
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9. Un fulg de nea şi-a pus rochiţă  
Şi mi-a intrat în odăiţă  
Mi-am pus şi eu rochiţa mea  
Şi-am fost şi eu un fulg de nea  
Fulg de nea , de ce nu vii  
Te aşteaptă mulţi copii  
Să te laşi purtat de vânt  
Să te-aşterni ca un veşmânt  
Peste case şi pământ  
 
Cântec : „Fulgi de nea” 
 
10. Dintr-un bulgăre de nea                              11. Nasu-i de ardei  
Am făcut un om sadea.                                     Ochii –s de cărbune 
I-am pus nas și-o gură mică                              Mătura sub braţ  
Și l-am botezat Ionică!                                      Îi stă de minune  
Gol,în crivăț stă-n ogradă                                  I-am pus o oală-n cap  
Omul nostru de zăpadă.                                     În loc de pălărie  
Nici șoșoni n-are măcar                                     Cât va sta în ger   
Nici mănuși și nici fular.                                    Frig să nu-i mai fie.   
Pe o iarnă așa cumplită                                      Şi tot ninge şi tot cerne  
O să facă amigdalită                                          Se bat norii , sus cu perne 
Gripă și temperatură,                                         Şi-ai să vezi acuşi , acuşi 
Mamă, adu-l la căldură!                                 Pârtie pe derdeluş. 
 
Cântec: “Omul de zăpadă” (Ce-i atâta gălăgie...) 
 
 
12. Brădulet,brăduț drăguț                                     13. A-nceput bogat şi des  
Ninge peste tine                                                      Neaua să se-aştearnă  
Haide,hai în casa mea                                             Luminează-n casa mea  
Unde-i cald și bine!                                                 Mândrul pom de iarnă  
Pomul de Crăciun te fac                                         Cu beteală de argint  
O!Ce bucurie!                                                         Strălucind pe ramuri 
Cu beteală-am să te-mbrac                                     Aşteptăm pe Moş Crăciun 
Și steluțe-o mie !                                                     Să ne bată-n geamuri 
 
14. Am sa-ţi fac o rugăminte                      15. Unde-i Moș Crăciun cel  drag?                 
Îngeraşul meu cel bun                                       Când sosește-n prag? 
Să-i spui că eu sunt cuminte                             Mulți copii nerăbdători                    
De-i vedea pe Moş Crăciun                              Îi trimit scrisori.             
Să-l ajuţi să lege bine                                        Să vii moșule la noi,  
Sacul plin de jucării                                          Chiar acum de sărbători.  
Să-l aducă-ntâi la mine !                                   Că suntem tare cuminți 
Şi-apoi ..........unde-o nimeri !                           Și ascultători! 
                                                                          Hai cu toții să-i cântăm 
                                                                          Plini de voioșie 
                                                                          Și pe Moșul să-l rugăm 
                                                                          Să nu întârzie. 
Cântec: “Moș Crăciun a-ntârziat…” 
 
16. Mi-e dragă bunica                                          17. Moş Crăciun e tare bun  

68



Mi-e drag și bunicul                                             Încărcat vine pe drum   
Mi-e dragă mămica                                              Totdeauna se grăbeşte  
Mi-e drag și tăticul.                                              Oare el nu oboseşte ? 
Dar iată ca azi în Ajun                                         El umblă din casă-n casă  
Mi-e tare drag Moș Crăciun!                               Ca să –mpartă la copii  
Să nu vă fie cu supărare,                                      Fel de fel de jucării  
Pe el îl doresc la serbare.                                     Moş Crăciun! Eu îţi doresc  
Cadouri să îmi aducă,                                           La mulţi ani să ne trăieşti ! 
Sunt cea  mai cuminte din grupă! 
 
18. Dacă-i spun o poezie                                       19. În Ajun,Moșul bun 
Moșu-mi dă o jucărie                                             O pornește iar la drum 
Dacă-i cânt frumos,                                                Sacul plin cu jucării 
Moșu-i tare bucuros!                                              Îl împarte la copii. 
                                                                                La cei care-au fost cuminți 
                                                                                Și au ascultat de părinți. 
Cântec: “Mos Craciun cu plete dalbe” 
 
20. A venit iarna geroasă                                    21. Moș Crăciune,că ești bun 
Şi stăm toţi cuminţi în casă,                                Uite,  aș dori să-ți spun 
Eu aştept cu bucurie,                                           Că la anul când mai vii, 
Moş Crăciun la noi să vie!                                  Să renunți la jucării. 
Poezii i-am pregătit,                                            Să aduci de vrei,în spate, 
Bradul l-am împodobit.                                       Multă,multă sănătate. 
Cu colegii m-am jucat                                         Pentru tata și mămica,  
Educatoarele nu le-am supărat!                           Pentru bunul și bunica. 
Şi aştept cu nerăbdare,                                         Pentru mine s-aduci minte, 
Un cadou- aşa de mare !                                        Să fiu bună și cuminte 
                                                                             Și să mă ajuți să cresc, 
                                                                             Ca să scriu și să citesc! 
 
SORCOVA 
Sorcova vesela 
Să trăiţi, să înfloriţi 
Ca un măr, ca un păr 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul, 
Anul Nou ce vine 
Cu clipe senine 
Şi cu sănătate 
Şi cu spor la toate. 
Sănătate şi belşug 
 
Bibliografie : 

 www.didactic .ro 
 Rodica Cormos – Cântece , joc și voie bună în grădiniță, Editura Imprimeriei de 

Vest, Oradea , 2001 
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Importanța activităților extracurriculare 
 

Prof. Manea Ana Cristina 
Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” 

 
 
Educația include toate eforturile de modelare a cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor unui 

copil de la cea mai fragedă vârstă. Fiecare etapă urmărește trecerea la un nivel superior. Începutul 
acestor transformări are loc în rândul familiei, motiv pentru care este importantă prezența familiei 
într-o formă sau alta alături de cel educat pe tot parcursul evoluției acestuia.  

Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ are o pondere majoră în dezvoltarea 
indivizilor în epoca modernă, dar nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra lor. 
Familia acționează în timpul liber al elevilor, în afara școlii, mai mult sau mai puțin în aceeași 
direcție, mai mult sau mai puțin organizat și conștient. Întâlnirile mai dese a celor doi mari actori 
care infliențează dezvoltatrea personalității unui elev sunt de dorit deoarece nu pot avea decât 
consecințe pozitive. Aceste întâlniri nu poate avea loc în timpul și cadrul orelor formale desfășurate 
în școală și cu atât mai puțin în cadrul mediului familial. Ca spațiu se pot desfășura în școală iat ca 
timp – în afara cadrului formal, a orelor de curs. Inițiativa poate aparține oricăreia dintre părți sau 
chiar elevului. 

Activitățile extracurriculare sub formă de cercuri de elevi, serbări, expoziții, dezbateri etc. Sunt 
momente în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. În acest cadru elevul poate deveni mai receptiv la 
acumularea unor informații tocmai pentru că nu „trebuie” să la acumuleze, nu i se cere asta, 
accentul e pus pe altceva, activitatea este în general orientată spre verbul a face și nu spre a învăța. 
Prezența părinților la astfel de activități în afară de faptul că dă încredere elevilor, contribuie și la 
creșterea stimei de sine prin bucuria succesului. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Pornind de la aceasta putem afirma că sfera temelor pentru activitățile extracurriculare este 
vastă și inepuizabilă. Ne rămâne să luam cea mai bună decizie în alegerea activittăților pentru 
timpul liber și de ce nu să cerem elevilor să facă propuneri în concordanță cu interesele lor de 
moment. Din observațiile mele am ajuns la concluzia că sunt dorite activități care se desfășoară în 
afara școlii, în parc/grădini, la cinematograf, la patinoar, la case de cultură, în spații pe care elevii 
nu le asociază cu activitățile formale impuse. 

Indiferent unde se desfășoară activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea 
elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul 
unui astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica 
asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care 
să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, 
un îndrumător fiind mai riscant ca acest rol să fie jucat de cineva din grulul de prieteni. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută elevul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și 
facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 
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Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Ne rămâne să punem suflet în proiectarea acestor activități și să reușim să motivăm elevii pentru 
a participa la ele. 

 
 
Bibliografie: 
 
Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ”,  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii”, nr. 2, 3 / 

2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 
 
 

71



Părinţii elevilor mei – suport al activităţilor cultural-artistice 
 

prof. înv. primar Manea Dănuţ 
Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Albeşti, jud. Vaslui 

 
 
Unele cadre didactice care predau la diferite niveluri ale învăţământului  se plâng adesea de 

relaţia defectuoasă cu părinţii elevilor. Această relaţie, uneori fragilă, se construieşte greu, cu 
răbdare, cu efort de convingere şi are ca obiectiv principal motivarea copiilor spre învăţare, prin 
activităţi planificate şi realizate în mediul şcolar dar şi prin activităţi extraşcolare. Deci, la rândul 
lor, părinţii au nevoie de un impuls instituţional, stimulând interesul pentru învăţare în general, dar 
şi pentru afirmarea copiilor în activităţi din domeniul cultural-artistic, sportiv, social, de voluntariat.   

 Termenii cheie în organizarea acestor tipuri de activităţi sunt iniţiativă şi determinare. Poate nu 
contează neapărat de unde vine iniţiativa. Oricare din factorii educaţionali pot oferta elevii şi 
implicit familiile acestora. Important este ca şcoala şi familia să creeze acel suport motivaţional şi 
premisele pentru reuşita oricărei activităţi educative, şcolară sau extraşcolară.  

În acest context, activizarea parteneriatelor dintre instituţiile şcolare şi nu numai, cu participarea 
activă a părinţilor, crează oportunităţi de învăţare în activitatea copiilor. 

 Dacă vorbim de determinare, ne gândim la o implicare serioasă în planificare şi organizare, la 
nevoile copiilor şi la interesul manifestat în această privinţă. Orice activitate realizată în parteneriat 
are nevoie de un lider care să creeze mediul educaţional adecvat şi să traseze un parcurs coerent. 
Vorbind despre un parteneriat cu părinţii, atragerea lor spre diferite activităţi educative este un lucru 
relativ uşor, mai ales atunci când relaţia părinte-copil este una consolidată.  

 Un motiv, pretext sau oportunitate de întâlnire dintre învăţător/profesor şi părinţii elevilor 
acestora este desigur organizarea activităţilor cultural-artistice şi prezenţa acestora ca invitaţi sau 
parteneri. Desigur, ca invitaţi este mai simplu pentru că aici părintele nu-şi asumă responsabilităţi 
directe şi imediate. Din postura de spectator poţi fi desigur critic în desfăşurarea spectacolului 
şcolar, nu neapărat în sens negativ. Acum poţi admira, aplauda, comenta, critica. Nu eşti implicat 
decât prin copilul tău pe care l-ai ajutat să înveţe roluri şi să se exprime, să cânte, să recite. Acum ai 
venit să-l susţii pe cel mic, să ai emoţii odată cu el, să repeţi cu glas scăzut rolul pe care el îl spune 
la microfon, să îi aşezi guleraşul, rochiţa sau ghetuţele. 

 Părintele participant activ la realizarea activităţilor educative se pregăteşte pentru lucrul în 
echipă. El vine ca element în acest parteneriat alături de copilul său, de colegii lui, de alţi părinţi sau 
de profesor. Acum, părintele trebuie să-ţi asume un rol mult mai activ şi plin de reponsabilitate. El e 
acum parte din întreg, fără el puzzle-ul activităţii este incomplet, lipseşte controlul parental. 
Părintele activ e interesant de reuşita activităţii. El poate fi direct răspunzător de un eventual eşec al 
acesteia. Acum părintele reprezintă o motivaţie în plus pentru copilul său.  

 Am organizat de-a lungul timpului serbări la diferite sărbători, religioase sau laice. Reuşita 
acestora este direct proporţională cu efortul depus pentru pregătirea lor şi de motivaţia pe care o au 
persoanele sau instituţiile implicate. Nu puteau lipsi din această ecuaţie părinţii. Un plan bine pus la 
punct înseamnă un spectacol reuşit cu beneficii educative în contul elevilor mei. Încrederea pe care 
aceştia o pot căpăta în urma acestor activităţi e evidentă şi constituie o premisă pentru următoarele 
proiecte. 

 Cum pot părinţii influenţa pozitiv experienţa educaţională a copiilor în plan cultural-artistic? Să 
vedem. O serbare şcolară, de exemplu, poate fi liantul ce adună şi orientează copilul spre un parcurs 
şcolar reuşit şi un mare beneficiu emoţional. Propunătorul (educatorul) iniţiază, supune planul 
partenerilor (elevi, părinţi, instituţii, sponsori), apoi caută să coordoneze întregul demers spre 
reprezentaţia finală, momentul când scena devine spaţiu de afirmare, elevul devine artist iar 
publicul, mai mult sau mai puţin exigent, evaluează produsul final. După zile de repetare a 
scenariului serbării, micul artist oferă auditoriului un program artistic aşteptat, cu inerente ezitări, 
scuzabile la vârsta lor. Din public sau din culise părinţii trăiesc cu emoţie actul artistic. Ei ştiu cel 
mai bine despre efortul şi entuziasmul pregătirilor.  
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 Pe scenă, copiii nu doar exprimă momente ale scenariului ci şi caracteristici ale personalităţii 
lor, formată de părinţi şi profesori. Felul cum se prezintă în faţa publicului, cum îşi etalează 
costumele, cumpărate sau improvizate de părinţi, cum se amuză pe seama colegilor care se încurcă, 
reprezintă încununarea eforturilor comune a partenerilor. Uneori copilul nu înţelege ce reprezintă un 
anumit eveniment pe care el alături de profesori şi părinţi îl sărbătoresc. Chiar dacă copilul nu este 
neapărat interesat de sensul sărbătorii, el este atras spre partea artistico-literară ce se îmbină cu 
îmbrăcămintea și accesoriile folosite. O rochiţă a Albei ca Zăpada pe care mama unei fetiţe a 
decupat-o şi a croit-o din fosta ei rochie de mireasă, a fost costumul cel mai apreciat al serbării. 
Sunt părinţi care au făcut minuni când s-au ocupat de costumele propriilor copii. Ei au fost răsplătiţi 
de aprecierile făcute pentru hăinuţele frumoase şi de bucuria copiilor care le-au purtat.           

 Pentru cadrele didactice de la sat sau oraș, spectacolul copiilor este un moment de relaxare, de 
detașare de grijile cotidiene, de stresul inevitabil și reprezintă un moment inedit din viața școlii. 
Copiii vor pune suflet și pasiune în fiecare interpretare sporind farmecul spectacolului.  

 Indiferent de talentul şi scenariul agreat de copil, momentul artistic are valoare. Inocența și 
naivitatea cu care îl interpretează ne face să retrăim anii copilăriei sau ai tinereții noastre. Să 
încurajăm deci fiecare tip de exprimare artistică a copilului după puterea, talentul și determinarea cu 
care acesta participă.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie, dintre părinte şi profesor, modeleză caracterul viitorului 
adult şi crează în copil tiparul unui viitor părinte, educat şi responsabil. 
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FAMILIA-GRĂDINIŢĂ COMPLEMENTARI  
ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI PREŞCOLAR 

 
Prof. înv. preșc. Manea Delia 

Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brașov 
 
 

Educatia este o acţiune socială care se desfăşoară întru-un cadru instituţionalizat şi nu numai. În 
categoria factorilor educaţionali putem include familia, grădiniţa, şcoala, instituţiile cultural-
educative, mijloacele mass-media,etc. 

 
 Familia e scena principală din viaţa copilului;e nucleul social în care până la o 

anumită 

 vârstă se reflectă întreaga viaţă socială, este primul mediu educativ. 
 Grădiniţa este primul factor de socializare instituţionalizat. La relaţiile de tip afectiv 

din familie sunt adăugate relaţii noi,care impun o anumită distanţă socială între copil şi adult şi 
o schimbare a mediului de trai.  

 Cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea să determine părintele să colaboreze şi să 

 înţeleagă care  este adevăratul rol al programelor educative oferite de învăţământul preşcolar. 
 Munca educatoarei trebuie să fie continuată,susţinută şi întărită de familie. 

Necisitatea colaborării grădiniţă- familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 
educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului.Nu vor 
exista rezultate pozitive ale actului educaţional dacă nu există corelare perfectă între influenţele 
educative.  

În cadrul colaborării grădiniţei cu familia accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit 
între părinţi şi educatoare, pe baza unui “contract parental”. Acest tip de contract se contituie ca un 
sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu educatoarele şi implică colaborarea 
părinţilor în activităţile grădiniţei sub aspect educaţional – cultural .  

Cum cunoaștem familia copiilor?Parteneriatele cu părinții  
Parteneriatele cu familia cooptează părinții ca parteneri în procesul educativ, îi informează 

despre valorile promovate în aceste instituții specializate în educația celor mici, formându-i ca 
beneficiari direcți ai achizitiilor de ordin educațional ale propriilor copii. (Exemple „ Eu sunt unic” , 
„ Eu și ceilalti” , „ Părinți și copii”) . 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinții  este esențial ca: 
 Părinții să fie priviți ca participanți activi care pot aduce o contribuție reală și 

valoroasă la educarea copiilor lor; 

 Părinții să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor; 

 să se recunoască și să se aprecieze informațiile date de părinți referitoare la copiii lor; 

 să se valorifice aceste informații și să se utilizeze în completarea informatiilor 
profesionale; 

 responsabilitatea să fie împarțită între părinți și educator 

Modalitati de  cultivare a parteneriatului grădință-familie 
 Dialogul  deschis educatoare-parinte  -initiat in intâlnirile  cu parintii se poate  

organiza, fie individual prin consultații  cu fiecare familie, fie în adunarile organizate cu părinții  
 Folosirea de instrumente de culegere a datelor semnificative despre copil. (Fisa 
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 personala a familiei, Chestionar pentru culegerea unor date despre copil) 
 Participarea părintilor la activități ale grupei reprezinta un alt prilej de cunoastere a 

părintilor, 
dar și un mod prin care aceștia sunt familiarizați cu programul grupei, cu conținutul și metodele 

didactice, cu materialele didactice și mijloacele necesare desfășurării activităților, cu modul de 
comunicare și abordare a situațiilor problematice, cu semnificația respectului față de copil. 

 Întâlnirile formale cu toți părinții desfășurate în cadrul negocierilor dintre 
administrarea  

Grădinițelor și asociația părinților. În cadrul acestor întâlniri părinții trebuie implicați în luarea 
unor decizii menite să asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunzator pentru 
mentinerea sănătoasă a copilului,  etc 

 Atelierele de familie  ce pot fi finalizate cu organizarea unor expoziții cu vânzare de 
obiecte. Din 

 suma provenită din vânzare se pot cumpara jocuri și jucării necesare dotării sălii de clasa . 
 Implicarea părinților în activități caritabile, de voluntariat (prin colectarea de haine, 

jucării, 
Creații ale copiilor pentru copii abandonati, orfani: “Învățam să dăruim” “Dar din  dar”, „Copil 

pentru copil” . 
 Alegerea unei „zi a părinților”, când aceștia sunt pentru câteva ore, copii. Se duc în 

centrele de 
 activiăți și aleg împreuna cu copiii activitățile unde vor lucra în ziua respectiva.  

 Convorbirile cu părinții  desfășurate la ora venirii și cea a plecării de la grădiniță. 
Programul  

încarcat al părinților cât si un orar de lucru prelungit au drept consecinta lipsa de timp liber a 
familiei. 

 Participarea părinților alături de copii la diverse serbări organizate cu ocazia 
sărbătorilor de 

 iarnă, 1 Iunie, Carnavaluri, etc.  
 
1. O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă 

pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în 
jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în comunitate.  

2. O bună colaborare a părinţilor cu educatoarea nu are în mod necesar efecte benefice asupra 
copilului, colaborarea adulţilor ar trebui să se realizeze în jurul nevoii de dezvoltare a copilului.  

3. În colaborarea familiei cu grădiniţa ar trebui să se conştientizeze nevoia copilului de ieşire în 
lume pe care o satisface grădiniţa şi importanţa realizării unei coerenţe educative în jurul copilului 
care presupune formarea unei echipe de egali dintre adulţii implicaţi.  

4. Implicarea în educaţia copilului are un efect de maturizare socio-emoţională, benefic şi pentru 
părinţi şi educatoare 

5.Buna experienţă a copilului în mediul de grădiniţă se transmite mai departe în acomodarea sa 
la mediul şcolar. Totodată, părintele care a fost ajutat să creeze o comunitate educativă în jurul 
copilului aflat în grădiniţă, va folosi această experienţă şi când copilul merge la şcoală facilitând 
atât succesul şcolar al acestuia cât şi buna lui integrare în comunitatea.  
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MAGIA  SĂRBĂTORILOR  DE  IARNĂ 
 
 

Prof. înv. primar Mangelovschi Daniela 
Şcoala Gimnazială Dărmăneşti 

 
 
 

 Iarna a avut, încă din cele mai vechi timpuri, momentele ei speciale iar magia sărbătorilor de 
iarnă trezeşte copilul din fiecare dintre noi. 

 Cred că cea mai frumoasă și mai iubită, de cei mici și mari, este sărbătoarea Crăciunului.       
Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul cea mai importantă sărbătoare a creștinilor 
este așteptată cu emoție și bucurie.  

Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii și este o sărbătoare emoționantă mai 
ales pentru copii care așteaptă sosirea lui Moș Crăciun. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de 
Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. 

 Cu acest prilej în şcoli se organizează diferite activităti, serbări în parteneriat cu părinţii.          
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităti de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. 

 
 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta îndrumare a dascălului 

,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi 
are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesor  şi,nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor.  

Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
fecăruia.  

În preajma Crăciunului când atmosfera de apropiere a acestuia este de neegalat, de bucuria 
unică a copilariei, de aşteptările pline de sperante, serbarea ofera experienţe si satisfacţii uriase, si 
contribuie în mare măsură la realizarea unei atmosfere relaxante si constructive între şcoala si 
familie.  

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospetimea şi candoarea protagoniştilor, prin 
neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin naturaleţea si firescul comportamentului lor scenic. 
 

 Ca intr-o familie, copiii, spectatorii de la mic la mare, trăiesc momente unice din lumea 
inegalabilă a copilariei. 
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Serbările şcolare 

 
Georgiana Paraschiv, Diana Manolache 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 53, Constanta 
 
 

În cadrul serbărilor şcolare se poate valorifica frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, 
ajutând în acelaţi timp preşcolarul să cunoască tradiţiile româneşti şi rolul pe care îl au acestea în 
viaţa oamenilor.  

Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale.  

Urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semanatul sunt 
transmise prin textele colindelor, pluguşorului, sorcovii a cântecelor şi poeziilor, copiii 
îmbogăţindu-şi vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele 
limbii materne şi în comorile întelepciunii populare. 
 

Scenetă: Capra 
Foaie verde şi-o alună 
Bună ziua, ziua bună 
Ia deschideți porțile 

Să intre căprițele 
Ţa, ţa, ţa, carpita ța 
 Nu te da nu te lasa 
Ţa, ta, ta, carpiţa ța 

Capra noastră-i cu mărgei 
Cu cercei cu catifeli 

Joacă vesel capra mea 
Toti îs bucuroși de ea. 
Țiganul și țiganca: 
Ţa, ţa, ţa, căprițo, ţa, 
Ţa, ţa, ţa, căprița mea 
Ţa, căprița de la munte, 

Cu steluță albă-n frunte!! 
Ţa, ţa, ţa, căprița, ța. 

Sai in sus si nu mai sta! 
 (Capra joaca in ritm vioi) 

Țiganul: 
Ta, ta, ta, căprito, ța, 

Că pun mana pe nuia! 
Și nuiaua-i de cireș, 

N-ai să știi pe und-să ieși! 
Ta, ta, ta, caprito, ta! 
Nu te da nu te lăsa! 

Că de când te-am cumpărat 
Mult necaz tu ne-ai mai dat 
Și cerând mereu la fân 

M-ai facut un moș bătrân. 
Ta, ta, ta, căprițo, ța, 
Ta, ta, ta, la munte ța, 
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Dar de când te-ai liniștit 

Vânătorul te-a zărit, 
Pușca la ochi a luat 

Și pe tine te-a-mpușcat. 
Vânătorul: (Pune pusca la ochi si se face 

ca trage.) 
Poc!!! (Capra cade la pamant 

si ramane nemiscata). 
Țiganul: 

Of, of, of și iară of! 
Omule, cu ce-am greșit, 
Capra de mi-ai omorât? 
M-ai lăsat un om sărac 
Fără capră ce ma fac? 

Capra noastră dădea lapte 
Si mâncam noi doi cât șapte. 

Hai, țiganco, tu ce zici? 
La vară mâncăm urzici? 

Țiganul: 
Încotro s-o apucăm? 

N-avem ce să mai mâncăm. 
Vanatorul: 

Tot sa plângeți cât ați vrea! 
Ce-a cătat în iarba mea? 

Hai, grăbiti-vă acum 
Și vă căutați de drum! 

Ciobanul: 
Ce va târguiți așa? 

Vi s-a intamplat ceva? 
Țiganul: 

Mi-a ucis capra aici, 
Și-am rămas oameni calici. 

Ciobanul: 
Bucurați-vă îndată 

Eu v-o cumpăr așa moartă! 
Că sunt negustor de piei 
Și-mi trebuie blana ei! 

Spuneți câți bani vreți pe ea, 
Și-mi caut de treaba mea. 

Țiganul: 
Două mii de lei să-mi dai, 
Și-o baniță de mălai. 

Ciobanul: 
Eu iti dau o mie de lei 
Ș-o baniță de ulei. 

Cer un doctor, meșter mare, 
Să puie capra-n picioare! 

Doctorul: 
Eu sunt doctor cu renume, 
Stați putin să mă prezint 
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(în bataie de tobe): 
Eu sunt Doctor Mădălin 
Spaima sticlelor de vin 
Scot măsele bune, rele 
Cu guma de la izmene 

Și mai scot și cu patentu’ 
De se miră pacientu’ 

Și mai scot și cu ciocanu’ 
De se umple tot ligheanu’ 

Deci sunt doctor de renume 
Ce treabă aveți cu  mine? 

Ciobanul: 
Domnu' doctor, medic mare 
Sa-mi pui capra pe picioare 
Și cât ceri, să-mi spui îndată, 
Ca eu nu sunt rău de plată. 

Doctorul: 
Să vedem ce are capra, 

Că apoi iți spun eu plata. 
Capra voastra nu e moartă 

Ci ea este leșinată. 
Ce vrei tu, căprița ? apă ?, 
Stai un pic și mai așteaptă! 

De vrei pâine, 
N-am la mine! 
Vrei bomboane 
Nu ți-i foame? 

Oare cum să te împac? 
Nu cumva tu vrei un țap? 

(In acest moment capra sare 
in picioare si joaca vioaie). 

Tot grupul de jucatori: 
Am tot plâns și am oftat 
Dar căprița s-a-ndreptat. 

Ta, ta, ta, căpriță, ța, 
Joacă și nu te muia! 

Nu te-anina-n podele 
Că rămâi fără cordele! 

Am o capră, n-am o sută 
Și mi-i drag că mă ascultă! 

Dacă nu m-ar asculta 
Altă capra mi-aș lua! 
Ta, ta, ta, la munte ța, 

Ta, ta, ta, la munte verde! 
Unde lupul nu te vede! 
De Anul Nou cu noroc 
Și vin mult in poloboc! 
Iar la anul cand venim, 
Mai bogati sa va gasim! 
La Anul si La Multi Ani! 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 
ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Prof. ptr. înv. prescolar Manolache Gabriela Ramona 

Gradinita Nr. 1 Panciu 
 

„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” - Helen Exley – 
 
Am coordonat activitatea extrașcolară din cadrul Școlii Gimnaziale Carol I, Călărași mai mulți 

ani și de aceea m-am ferit de o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă a potenţialului 
educativ al activităţilor extraşcolare. Am luat în calcul și influența educaţiei informale , dar şi 
tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona 
informalului, altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. Elevii devin din simple obiecte ale 
învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale propriei lor formări. Acestora trebuie să 
li se adreseze învățătorul atunci când își proiectează activități extrașcolare.Responsabilitatea de 
manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută 
importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului 
liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a 
coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive 
de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 
micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru 
descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în 
parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor împreună 
cu părinții elevilor mei încă din clasa I. Prin acest proiect urmăresc promovarea unor schimbări în 
mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în 
activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul 
a trei direcţii principale de acţiune: 

 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
 Stimularea activităţii în grup; 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi 
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și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi 
sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor 
într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi chiar 
“economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, atunci 
când am organizat târguri de prăjituri, de mărțișoare. 

Împreună cu copiii am elaborat o hartă a proiectului, pe care am expus-o în sala de clasă şi am 
compus o scrisoare către părinţi, informându-i despre proiectul nostru şi rugându-i să colaboreze cu 
noi şi să participe la acţiunile noastre. 

Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat școală-
familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în educarea elevilor” 

Durata: - se va derula pe tot parcursul desfășurării proiectului ”Părinții din nou la școală” 
Pateneriatul urmărește: 
 Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
 Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
 Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 
 Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 

școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 
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COMUNICAREA –  
TRĂSĂTURA OBLIGATORIE A EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

 
Profesor Manolachi Liliana 

Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu" 
Localitatea Medgidia, Județul Constanța 

 
 
Comunicarea eficientă este piatra de temelie a educației. Comunicarea eficientă este una dintre 

caracteristicile obligatorii pentru a deveni director de şcoală/profesor /educator eficient şi de succes. 
O serie de studii de cercetare arată că implicarea părinților în activitățile de învățare ale copiilor 
influențează în mod pozitiv performanţele și motivația acestora de a învăța (Epstein, 1992) 

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar 
sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter 
informal, ocazional. În condiţiile şcolii incluzive , părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot 
influenţa anumite decizii care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa părinţilor în 
ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului vine în opoziţie cu ideea de integrare sau 
incluziune. În acest sens apar  o serie de dificultăţi cauzate de atitudinea de reţinere sau neîncredere 
a părinţilor care rezultă din reprezentări/mentalităţi eronate cu privire la viaţa şi evoluţia şcolară a 
unui copil cu cerinţe educative speciale. Având în vedere perspectiva învăţământului de tip incluziv 
, părinţii au dreptul să-şi exprime propria viziune asupra modului de funcţionare a şcolii şi să 
participe concret la influenţarea actului managerial din şcoală. De asemenea , familiile copiilor cu 
cerinţe educative speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea 
dovadă de răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai  lente  sau mai rapide din viaţa copiilor lor. 

Incluziunea reprezintă esenţa unui sistem educaţional ce se caracterizează prin promavarea 
egalitaţii în drepturi şi responsabilităţii, flexibilitatea programelor şcolare, implicarea activă a 
comunităţii în programele şcolii, parteneriat cu familia. În  reuşita educaţiei incluzive un rol 
important revine familiei. Relaţia familie-şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă 
asigură încrederea reciprocă. La începutul parteneriatului cu părinţii, profesorii trebuie să se 
gândească ce pot învaţa de la părinţi despre copiii lor. Pentru ca această comunicare să fie eficientă 
profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare. Ascultând atent părintele se poate 
stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A şti să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele 
colaborării. Ascultarea activă  înseamnă a fi cu adevărat activ . 

Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se 
formează comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca “ membrii ai unei familii”. 
Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri în care ei înşişi 
niciodată nu le-au cunoscut. 

Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ: 
   1. nivelul educaţional al părinţilor; 
   2. grupurile din care ei fac parte; 
   3. atitudinea conducerii şcolii; 
   4. influenţele culturale; 
   5. problemele familiei în îngrijirea copilului; 
Comunicarea  cu familiile despre programele şcolii şi progresul elevului folosind comunicări de 

la şcoala la familie şi de la familie la şcoala. Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să 
conştientizeze rolul în educaţie, rolul în integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să 
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exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul său fiind foarte important în dezvoltarea acestuia 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral. 

Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă 
armonios sub toate aspectele. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă 
această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor 
privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună 
colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea 
unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în 
viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri 
în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele 
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în 
munca lor; pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;pot îmbunătăţi programele de studiu și 
climatul şcolar;pot îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale 
părinţilor; pot conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; pot stimula serviciul comunității 
în folosul şcolilor; pot oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli 

 
 
Bibliografie: 
 
https://sutliana.wordpress.com/pagina-parintilor/parteneriatul-familie-scoala-in-reusita-

educatiei-incluzive/ 
http://www.red.isjtr.ro/docu/PRIMAR/itd_pri/01-Enus-Nicoleta-RED-

TR_Eficient_parteneriat_scoala_fam_0_4_PRI.pdf 
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/strategii-de-consolidare-a-cooperarii-scoala-familie-

comunitate4.pdf 
http://www.info-kids.ro/parteneriatul-scoala-familie-primul-pas-spre-reusita-scolara/ 
 

83



 

SERBAREA ȘCOLARĂ – ACTIVITATE EDUCATIVĂ ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Înv. Manole Luminiţa 

Şcoala. Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 
 
 
Trăim într-o lume în continuă schimbare în care elevii trebuie să selecteze informaţiile căci nu 

sunt biblioteci vii, iar noi, dascălii, trebuie să le trezim interesul pentru activitatea şcolară să-i 
determinăm să fie elevi activi, buni organizatori, cercetători independenţi, participanţi conştienţi la 
propria formare. 
În general, copiii intră în şcoală lipsiţi de încredere în forţele proprii. Efortul pe care îl depun în 
primele clase este destul de mare,  având nevoie de o atenţie deosebită din partea dascălului dar şi 
din partea părinţilor. Uneori părinţii uită acest lucru, li se pare că totul este foarte uşor sau lasă totul 
pe seama şcolii. Învăţătorii şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 
micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru 
descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități 
extraşcolare, în  parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. Aceste activităţi permit adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ele permit folosirea eficientă 
şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter. Activităţile educative, extraşcolare, prezintă unele particularităţi 
prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, 
durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.  
 Cea mai atractivă activitate extraşcolară la care elevii participă într-o atmosferă de bună voie, 
optimism, însufleţire şi dăruire este serbarea şcolară. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât 
pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor.  

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire şi a 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul serbării, elevii culeg o mulţime de idei, impresii, 
trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. Totodată, serbarea şcolară contribuie la 
stimularea şi educarea atenţiei precum şi la exersarea memoriei. Intervenţia la momentul oportun, 
cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional 
contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul îşi perfecţionează 
deprinderile artistice îşi dezvoltă gustul, dragostea de frumos şi aptitudinile pentru arte.  Acestea 
sunt sporite şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ din natură amenajate într-un mod 
sărbătoresc. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens . 

Serbarea şcolară trebuie să trezească o emoţie deosebită,  o trăire minunată în sufletele 
spectatorilor, dar şi în sufletele “micilor artişti”. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar 
reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe elevi să dea tot ce sunt în stare. Serbarea de acest gen 
este o serbare tematică în legătură cu “MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”. 

Odată cu sosirea iernii, toţi se bucură de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun 
şi de prezenţa acestui personaj darnic.  

De-a lugul activităţii mele didactice, pentru aceste serbări am ales materialul astfel încât 
conţinutul să fie accesibil vârstei elevilor şi apoi l-am ordonat într-un montaj literar-muzical cu 
diverse forme de manifestare artistică. Versul, muzica vocală, cea instrumentală, mişcările ritmice, 
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scenele scurte îmbinate armonios au asigurat varietatea şi dinamismul spectacolului intitulat 
“Bradul credincios”, “Crenguţa fermecată”, “Într-o noapte la Betleem”, “Naşterea micului Iisus”, 
“Spiriduşii lui Moş Crăciun” sau Datini străbune de Crăciun. 

 Memorizarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare. De aceea 
s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri emoţionale şi 
sentimente înălţătoare de dragoste. Conţinutul transmis spectatorilor a fost îmbogăţit cu colinde 
pentru a adânci efectul emoţional. 

Pregătirea elevilor pentru serbare a constituit un aspect la fel de important ca şi pregătirea unei 
lecţii. Această acţiune a cuprins următoarele momente: 

-    comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea; 
-   comunicarea temei. Comunicarea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente: 
 perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes ce sudează colectivul, impulsionează în 

mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească; 
 desfăşurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se  simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea 
lui depinde reuşita serbării. 

În reușita serbării, un rol important îl au părinții care pregătesc cu migală ținuta, costumul 
corespunzător rolului interpretat de copil. Ei se pot implica în repetarea rolului și le pot da ”micilor 
actori” sfaturi referitoare la intrepretarea rolului.  

Serbarea şcolară evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în 
plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte.        

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile .  

Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului, alături de părinţi duc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în 
modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind 
şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 
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TRADIŢII POPULARE ÎN SERBĂRILE PREȘCOLARILOR 
 

MANOLEA ANDREA-VANINA 
LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA 

GRĂDINIȚA PP GIROC 
 
 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuza a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe"(D. Almaș). 
Aș vrea să încep acest scurt eseu cu un fragment din Serbarea de sfârșit de an a grupei mari, 

serbare realizată în grai bănățean: 
„Ion: - Io mă duc să-mi văd dă coasă, dar voi daț dă naiba când vă vin bărbații acasă! 
Ioana: - Duce cu Dumnezău și ne lasă pră noi în pacie! 
Ion: - Vai ș-amar dă capul lor! Cât îi zaua dă lungă numai dă poveșci îs bune. Nu tu oală, nu 

spălat. Iele numai la poveșci! Iele șciu ci-ni s-o-mbătat, a cui vacă o fătat, câte poale are aia, ci o zâs 
acela,  ci o zâs aia … Au să le mănâncie gaia!” 

În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu 
care sa batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului, obiceiurile și traditiile strămoșești au rămas neclintite pastrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. 

Copiii se lasă îndrumati și pot fi modelați în asa fel încât pe fondul lor afectiv să se așeze 
elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanțe, ce vor îmbogăți 
substanța viitoarei activități individuale și sociale. 

Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, 
continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu 
cântecele, dansurile și strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce 
vrea să le cunoască și să le adune în manunchi pentru a le darui din nou. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbarilor cu preșcolarii 
reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoasca tradițiile românesti și rolul important 
pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste 
timp. 

Prin continutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, proverbelor, 
zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiționale - Crăciunul, Paștele, Moș Nicolae, copiii 
având posibilitatea să cunoasca frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și 
obiceiurilor românesti, armonia limbii române. Cu aceste ocazii copiii îsi îmbogățesc vocabularul 
cu expresii populare, proverbe, zicatori, strigături, pătrund în tainele limbii materne și în comorile 
înțelepciunii populare. 

Noi educatoarele încercăm să transmitem din generatie în generatie, portul, graiul, obiceiurile și 
datinile asa cum le-am moștenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor 
populare și a obiceiurilor românești o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții 
care creează copiilor o stare de buna dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și 
estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri cântareț, dansator, povestitor, creator de obiecte 
artizanale, formându-și sau perfectionându-și o serie de abilități artistice. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreuna și depun eforturi susținute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbării. Pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care 
copilul se obișnuiește să trăiasca în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosfera plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la 
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ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educațional ca serbările. Învățând copiii să desfășoare "Serbarea de Crăciun" , îi implicăm în 
interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât 
un efect artistic cât si pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și 
păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. 

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 

Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este 
necesara o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde în forme 
tradiționale poezii și cântece specifice Crăciunului. 

Costumele populare, ia și catrința, bracirile și opincile, cămașa și ițarii sunt primenite și 
pregătite pentru spectacolul mult așteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin 
ornarea și decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie 
pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt și 
prețuiesc frumusețea obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun. 

În atmosfera spirituala a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare (Hațegana, Sârba, 
Brâul) da posibilitatea de a cunoaște sufletul țăranului român, raritatea portului și cântecului 
popular. Dansurile populare prin frumusețea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de copii și 
interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează ,tonifică și energizează gândirea, 
memoria, atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul și cântecul nu 
este trăit, nu poate pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviti o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, 
gânditi-vă că priviti un moment, oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o 
datorie și o onoare. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 Sava, Ioana Codruța – Valorificarea folclorului în serbările cu copiii preșcolari și 
școlari mici, Piatra Neamț, Editura Adan, 2005. 
 Ivașcu, Alina Georgeta – Culegerea și valorificarea folclorului la copiii de vârstă 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
INS. MANOLESCU IOANA – IRINA 

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI, ARGEȘ 
 
 

,, Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de 
ea în fața societății, a fricirii lor și a vieții copiilor.” A.S. Makerenko 

 
Familia reprezintă principalul factor în creșterea și educarea unui copil, de aceea legătura între 

școală si familie trebuie să fie una destul de strânsă. 
 
Educația în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală și armonioasă. 

Părinții sunt cei care dau ,, cei șapte ani de-acasa,,, este de datoria lor să ofere copiilor educație, să 
se ocupe de sănătatea lor și să-i pregătească pentru societate. 

 
Oată cu intrarea copilului în școală rolul familiei nu încetează, ci se amplifică. 
 
 Profesorul trebuie să colaboreze constant cu familia și să încerce să o  aducă cât mai aproape de 

școală. Acesta trebuie să cunoască bine elevul, să-i precizeze clar sarcinile si responsabilitățile și să 
comunice constant și deschis cu elevul și părinții. 

 
 În acelaș timp, familia este cea care îl sprijină pe copil șă-și îndeplinească sarcinile și să 

înțeleagă cerințele școlii. 
 
Părinții sunt îndrumați permanent să participe la ședințele și lectoratele din cadrul școlii, să vină 

cu idei și sprijin în diferitele activități; să participle la serbările care au loc și mai ales să faca echipă 
cu propriul copil în diferite concursuri. 

 
Prezența părintelui în școală îi dă elevului o mai mare putere și încredere în sine. În familie se 

formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea,cinstea, sinceritatea, 
decența în vorbire și atitudine, ordinea, cumpătarea, grija față de sine și față de lucrurile din jur. 

 
Familia este matricea de viață fundamental pentru existența și formarea personalității elevului. 
 
În consecintă, modelul de conduit oferit de părinți, pe care copiii îl preiau prin imitație 

constituie climatul socioafectiv în care au loc influențele hotărâtoare asupra copiilor privind 
concepția despre viață și societate. 

 
,, Faptele copiilor sunt un testament pe care îl primesc la maturitate de la părinții lor.” 

        Christopher Paolini 
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ACTIVITĂȚILE  EDUCATIVE  REALIZATE   
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Mantale Elena Bianca 

Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni 
 
 

Motto ,,Toată viața este școală.”(Jan Amos Comenius) 
 

 
 

În societatea contemporană, atât de vulnerabilă în ceea ce privește valorile morale, intelectuale, 
emoționale autentice, ,,a educa”, a conferi calitate și sens vieții, e o misiune din ce în ce mai grea.  

 
Atât părinții, cât și profesorii, au un scop comun: acela de a forma oameni înțelepți, fericiți și 

responsabili, capabili să se adapteze unei lumi care este într-o continuă schimbare, fără a-și pierde 
reperele. De aceea, desfășurarea activităților educative implică, în egală măsură, părinții, profesorii 
și elevii. 

 
O școală a părinților, organizată periodic în cadrul consfătuirilor cu părinții sau cu ocazia unor 

proiecte educaționale, îi poate ajuta pe părinți să depășească conflictul dintre generații și să învețe 
să le fie aproape copiilor și sufletește, nu doar fizic sau financiar.  

 
În mod cert, cel mai mare câștig al unui părinte e să-și știe copilul în siguranță, asta 

presupunând confort psihic, intelectual, afectiv, dezvoltarea capacității de a gândi, de a-și făuri 
proiecte de viață, obiective pentru a căror împlinire să lupte. Însă, până la a se ajunge aici, e 
necesară crearea unei atmosfere de încredere reciprocă, cunoaștere de sine, înțelegerea și acceptarea 
propriului copil, cu toate blocajele  emoționale specifice fiecărei vârste, cu eșecuri, insccese, temeri, 
frustrări.  

 
Părinții trebuie să învețe faptul că fiii și fiicele lor le  înregistrează mai ales comportamentele, 

pe care le preiau drept modele. De aceea, cei mari trebuie să își asume propria existență și să le 
arate copiilor oamenii din ei, nu imaginea pe care o afișează în fața societății: medicul, patronul, 
avocatul, arhitectul etc.  

 
Prin urmare, în paralel cu educația oferită copiilor, școala trebuie să ofere, astfel, consiliere și 

părinților, pentru ca cei din urmă să înțeleagă că sunt parteneri egali în educația copiilor, că 
dezvoltarea personalității celor mici depinde în mare măsură de exemplele pe care le primesc de la 
părinți, că actul educațional are succes doar dacă familia și școala își dau mâna. 
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2.) Adele Faber, Elain Mazlish, Comunicarea eficientă cu copiii, Editura Curtea Veche, 

București, 2013. 
3.) Daniel Goleman, Inteligența emoțională, Editura Curtea Veche, București, 2008. 
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Importanţa serbărilor şcolare în actul educativ 
 

Prof. înv. primar Măntescu Silvia 
Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

 
 
În procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei 

implicaţi, dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. 
Plăcerea aceasta am simţit-o atât în calitate de părinte, participând la serbările propriului copil, 

dar şi realizând serbări cu generaţii de elevi, cu diverse ocazii: serbare de sfârşit de an şcolar, de 
sfârşit de ciclu primar, serbarea Pomului de Crăciun, serbare de 8 Martie, 1 Iunie etc. 

Importanţa acestor festivităţi este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi 
contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă stimulând 
sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab dezvoltate anterior, contribuie la dezvoltarea 
simţului de răspundere prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul 
desfăşurării programului, prezenţa spectatorilor ( părinţi, bunici, cadre didactice ) trezeşte în copil 
energia de a învinge timiditatea, stimulează independenţa de acţiune. Ele prezintă unele 
particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la 
conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.  

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilită de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, 
în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Este recomandabil ca repertoriul serbărilor să aibă 
conţinut accesibil vârstei elevilor şi să cuprindă diverse forme de manifestare artistică, într-o 
concepţie echilibrată. Versul, muzica vocală, cea instrumentală, gimnastica ritmică, scenele scurte, 
pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul spectacolului.  

Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric unde se desfăşoară activitatea: sala de 
festivităţi, un colţ din natură, sala de clasă, amenajate în chip sărbătoresc. Contribuţia copilului la 
pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privitş ca un scop în sine, ci prin prisma 
dorinţei de a oferi spectatorilor distracţie, înlănţuire sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate 
acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Pentru ca elevii să-şi 
motiveze participarea la astfel de activităţi este foarte importantă atmosfera realizată în timpul 
repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate.  

Voi face referire la momentul artistic pe care l-am susţinut de curând la care au participat 
părinţii, bunicii şi rude apropiate ale elevilor cu tematica legată de evenimente importante di viaţa 
ţării şi a şcolii – 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 

Pentru această activitate am ales materialul, l-am ordonat într-un montaj muzical literar intitulat 
,,Te cânt Românie, mamă!” 

Este bine cunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
pozitiv este mare. De aceea, am asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
bazează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important mi s-a părut să 
îmbogăţesc conţinutul transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional. 

Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristică unei preocupări pentru timpul liber. 

Pregătirea elevilor pentru serbare este un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
învăţătorului pentru fiecare lecţie în parte. Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai 
multe momente: 

- comunicarea din timp a datei la care va avea loc serbarea; 
- comunicarea temei; cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea sporeşte eficienţa învăţării; 
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente: 
- pregătirea cadrului corespunzător, deosebit de cel al sălii de clasă; pentru asigurarea festivităţii 

acţiunii locul de desfăşurare a fost cabinetul de istorie; 
- copiii au contribuit la amenajarea unei expoziţii cu materiale de muzeu colecţionate de elevi; 
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- pe fundalul scenei, au fost arborate drapelele României, de o parte şi de alta a hărţii României 
de la 1918; 

- deschiderea serbării de către învăţătoare care a precizat scopul activităţii şi a subliniat 
importanţa momentului; 

- participarea efectivă a elevilor s-a făcut conform rolului pe care l-a avut de îndeplinit fiecare; 
- încheierea serbării a reprezentat un moment căruia i s-a acordat importanţa pedagogică 

necesară. Învăţătoarea a apreciat în termeni laudtivi prestaţia elevilor, calitatea contribuţiei 
fiecăruia. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţi, întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi 
stimulează gândirea creatoare. 
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PARTICIPAREA LA PROIECTE EDUCAŢIONALE REALIZATE                          

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. MANU ELENA FELICIA 
COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA 

 
 

Proiectele educaționale in parteneriat cu parintii sunt o nouă abordare a educației   care oferă nu 
numai o satisfacție personală si profesională ci și o schimbare reală in dezvoltarea părinţilor,a 
cadrelor didactice,intăreşte sentimentul de uniune europeană, de apartenență a cadrelor didactice la 
un invățămînt modern dezvoltat si motivația părinţilor și elevilor nu in ultimul rînd in dorința de 
cunoaştere si de invățare,de creativitate. 

Cel mai eficient model de abordare a invățămîntului modern in scopul creşterii creativității 
elevilor este parteneriatul părinţi-şcoală prin care elevii descoperă metode noi de învățare,de 
cunoaştere,de formare in activități educaționale interesante.In parteneriat  se recunoaşte 
complexitatea omului,valorizarea indiferent de diversitatea grupului social.In parteneriat este 
recunoscută multiculturalitatea care determină de fapt particularitățile fiecărui individ. 

In cadrul proiectelor educaţionale intre părinţi și școală  se dezvoltă colaborarea intre 
participanți,elevi,cadre didactice, urmărindu-se transfomarea   elevilor in actori principali ai 
demersului didactic,atingerea unor obiective de natură comportamentală,socială,informală. Se 
dezvoltă competențe in diferite domenii,se oferă oportunități pentru dezvoltarea profesională a  
elevilor.Prin colaborarea și prin participarea la proiecte educaţionale,la seminarii de formare,la 
schimburi de experiență se primesc răspunsuri la multele intrebări legate de comportamentul 
elevilor fata de parinti,fata de profesori,legate de abordarea unor situatii critice de catre elevi. 
Elevii,parintii  şi cadrele didactice au acces la un cadru activ de învăţare(de multe ori trebuie sa 
educăm părinţii inaintea elevilor), la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în 
procesul didactic. 

Proiectele educationale ofera instrumente pedagogice legate de noile tehnologii  in procesul de 
invătare: 

 implicarea in activitați de invătare comune 
 participarea părinţilor,elevilor si cadrelor didactice la  activități din rețeaua scolara si 

dezvoltarea lor profesională 
 vizibilitatea activităților participanților la nivel național si european 
 dezvoltarea invățămîntului creativ 
 

Proiectele educaţionale sunt realizate între două sau mai multe şcoli, pe discipline de studiu sau 
transdisciplinare. Participarea la proiectele educaţionale a elevilor noştri duce la dezvoltarea  
aptitudinilor şi competenţelor de orientare profesionala, a competenţelor digitale, competenţe 
interpersonale, civice, interculturale şi sociale. 

Beneficiile derulării parteneriatelor părinţi-școală prin proiecte educaţionale sunt multiple. 
Acestea completează şi întregesc strategiile naţionale privind asigurarea calităţii educaţiei:  

 oferă o modalitate eficientă de abordare a educaţiei în secolul XXI;  
 permit creşterea calităţii activităţilor de învăţare desfăşurate cu elevii;  
 cresc motivaţia elevilor pentru învăţare/ cunoaştere;  
 permit cunoaşterea de catre părinţi a altor sisteme de învăţământ şi sporesc formarea 

competenţelor de comunicare în familie 
 
Proiectele educaţionale realizate prin parteneriate cu părinţii oferă o perspectivă mai bună în ce 

priveşte responsabilităţile şi contribuţia didactică în cadrul şcolii, o atenţie sporită acordată calităţii 
proiectelor pe care le realizaeză cadrele didactice, o perspectivă mai avizată în ce priveşte selecţia 
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activităţilor care să aducă valoare adăugată pentru situaţiile educative pe care le proiectăm pentru 
elevii noştri. 

Totodată oferă o îmbunătăţire a  relaţiei cu conducerea şcolii, mai multe activităţi de colaborare 
între familiile elevilor si profesorii din şcoală pentru schimb de experienţe didactice şi idei, o relaţie 
profesori-elevi mai bună şi o mai multă deschidere a elevilor către școală. 

Participarea la  proiectele educaţionale in parteneriat cu părinţii permite elevilor  să abordeze  
alt gen de activitate, diferit de cel tradiţional, care le-a solicitat implicare, cercetare, investigare, 
colaborare între ei  şi comunicare mai buna cu părinţii. În urma derulării acestor proiecte s-a 
constatat o îmbunătăţire a relaţiilor profesor- elev, elevi-elevi,cedre didactice-familie cât şi o 
creştere a procesului de învăţare al elevilor, prin realizarea mai multor activităţi extraşcolare cu 
elevii cu rol colaborativ si creativ. 

Totodata s-a schimbat viziunea tradiţională a învăţământului românesc spre un învăţământ 
modern contribuind la îmbunătăţirea perspectivei pedagogice asupra procesului educaţional, 
comunicarea părinţi-elevi-cadre didactice devenind un demers educativ în cadrul căruia sunt 
mobilizate resursele clasei de elevi, aceasta fiind motivată permanent să parcurgă procesul 
instructiv.  

Proiectele educationale realizate in parteneriat cu părinţii permit creşterea calităţii activităţilor 
de învăţare desfăşurate cu elevii.                    

Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a studiului 
individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, pentru a-i face să renunţe la rolul 
pasiv si pentru a deveni mai creativi.  
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Importanța activităților educative 

în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Prof. Maravela Janeta Simona 
Școala Gimnazială Nr. 22 Galați 

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii 
copilului, întrucât implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Serbarea şcolară este modalitatea eficientă a 
capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale 
elevilor.

Participarea copilului la pregătirea şi 
organizarea unui spectacol artistic 
trebuie privită prin prisma dorinţei de a 
oferi spectatorilor distracţie, mulțumire 
sufletească, plăcere estetică, satisfacţie. 

Succesul spectacolului produce ecou 
în public, iar reacţia spectatorilor îi 
stimulează pe copii să dea tot ce sunt în 
stare. 

Factorii de bază care 
ajută copilul în desăvârșirea 
propriei educaţii sunt şcoala şi 
familia. Funcţia educativă a 
familiei constă în formarea 
priceperilor, deprinderilor de 
viaţă, sentimente. Rolul 
familiei este important în 
dezvoltarea copilului din punct 
de vedere fizic, intelectual, 
moral si estetic. În familie se 
formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire 
şi atitudine, adică ,, cei şapte 
ani de acasă ’’. 

Şcoala, alături de familie, 
influenţează, prin condiţiile 
concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, 
personalitatea copilului. 

 

Orice serbare şcolară 
este o sărbătoare, atât 
pentru copii cât şi pentru 
educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru 
părinţii copiilor.  

Pregătirea unei serbări 
este un excelent prilej de a 
pune în valoare imaginaţia 
şicreativitatea fiecăruia – 
copil sau cadru didactic. 

WEBOGRAFIA 
www.esential-edu.ro 
www.scoalaargeseana.r
o 
www.esential-edu.ro 
www.abcdidactic.net 
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Jocul creativ – provocare sau eficienţă? 

 
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava 

Prof. limba engleză, Marchitan Monica 
 
 
Nimic nu este mai adevărat decât cuvintele lui Scott Adams, care spuneau „Creativitatea 

înseamnă să îţi permiţi să faci greşeli. Arta înseamnă să ştii pe care să le păstrezi.” În demersul 
didactic, un profesor îşi arată şi îşi dovedeşte măiestria, în funcţie de cât de creativ este acesta la oră 
şi, în acelaşi timp, de cât de creativi devin, sau cât de creativi sunt cei pe care acesta îi instruieşte. 

 Se pare că modalitatea cea mai uşoară şi în acelaşi timp cea mai grea de a preda este cea care 
face referire imediată la situaţia practică. Este uşoară pentru cei cărora li se adresează – în speţă 
elevul – şi este dificilă, dar cu rezultate imediate, în ceea ce priveşte profesorul – care depune o 
muncă asiduă şi susţinută pentru ca elevul să beneficieze de tehnici şi metode inovative de 
prezentare.  

 Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. Considerăm că una dintre 
cele mai eficiente este dezvoltarea creativităţii prin activităţile manuale. În şcoala noastră se 
desfăşoară de câţiva ani, aşa numitul „Târg de Crăciun”, pentru care elevii se pregatesc cu mult 
drag, lucrând cu mainile lor ornamente pentru marea sărbatoare, pe care mai apoi le vând la târgul 
organizat cu această ocazie.  

Societatea necesită o pregatire a copiilor şi a tinerilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru 
muncă, pentru a face faţă la rezolvarea a cât mai multor probleme ale vieţii. 

 De aceea, gradul de participare a tineretului şcolar la întreaga problematică a vieţii este un 
indice esenţial al reuşitei învăţământului. Reuşita învăţământului poate avea la bază tendinţa şcolii 
de a avea noi obiective şi conţinuturi, noi experienţe de cunoaştere, de trăire şi acţiune, preocuparea 
pentru o „şcoală activă”, aceea care împleteşte gândirea şi acţiunea activităţii intelectuale, cu 
experienţa practică sugerată din exterior. 

 Învăţarea este un act personal şi cere participare personala. Existenţa unei învăţări eficiente 
depinde de implicarea, angajarea celui care învaţă în actul învăţării. Acest lucru poate fi realizat 
folosind metode capabile să mobilizeze energiile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să 
urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de nou, care-
l îndeamnă să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea,intuiţia, memoria. Acestea valorifică o tendinţă 
naturală a gândirii, aceea de a avansa prin organizarea şi reorganizarea progresivă a cunoştinţelor, 
prin revenirea la experienţele anterioare, reinterpretarea şi restructurarea lor în lumina noilor idei 
(spirala instruirii). 

 Învăţarea activă înseamnă învăţarea prin acţiune, prin manipularea, în plan mental şi manual a 
obiectelor, a acţiunilor. Poate fi realizată atât în cadrul unui grup (discuţii colective, cooperare 
colegiala intensă), facilitând schimbul spontan de informaţii şi idei, cât şi prin contactul nemijlocit 
cu situaţiile de viaţă reală şi cu problemele concrete ale vieţii, care oferă prilejul participării la 
rezolvarea problemelor practice ale vieţii, ale muncii, care atrag elevii la creaţia de bunuri 
materiale. 

 Învăţarea activă are un caracter solicitant, punând în acţiune sub multiple aspecte forţele 
intelectuale ale elevului-gândirea, imaginaţia, memoria şi voinţa acestuia. 

 Locul central pe care-l ocupă strategiile de predare-învaţare în cadrul tehnologiei didactice este 
dat de faptul că proiectarea şi organizarea lecţiei se realizează în funcţie de decizia strategică a 
cadrului didactic, corelată cu interesele şi dorinţele elevilor. Strategiile didactice interactive au un 
rol esenţial şi ocupă un loc important în toate cele trei faze ale conceperii şi realizării activităţii 
didactice. Prima fază o constituie proiectarea , atunci când, în funcţie de factorii care influenţează 
alegerea strategiei, profesorul decide ce strategie va folosi în activitatea de predare-învaţare, optează 
pentru o strategie bazată pe învaţarea prin cooperare sau prin competiţie, prin cercetare, descoperire 
sau prin receptare activă a informaţiilor. Faza de desfăşurare a activităţii, atunci când se 
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materializează, se concretizează în strategia didactică aleasă în mod flexibil şi prin adaptări 
continui. Faza (auto)evaluării este cea care are în vedere aprecierea rezultatelor şi a calităţii 
strategiilor didactice aplicate. 

 Metodele interactive de grup sau individuale reprezintă un început, o stimulare, o schimbare, o 
noutate. Ele nu sunt lecţie model, ci propuneri pentru o bază practică, oferind sprijin real copilului. 

 Calitatea muncii noastre la clasă este ,,cartea noastră de vizită”, astfel rutina trebuind să fie 
ştearsă din cartea de căpătâi a copilăriei. Calea de învăţare pe care o parcurge copilul este 
determinată de metoda folosită. Zilnic în joaca copilului observăm o lume a lui care aduce 
comportamente, teme, idei, probleme absolut noi în dezbatere. Situaţiile de învăţare rezolvate prin 
metode interactive de grup dezvoltă gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi 
înţeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil sau o faptă, nu critică 
personajul sau situaţia ci percep totul ca pe o joacă cu şi în compania prietenilor. 

 După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe, pe care copilul le percepe făcându-l 
responsabil în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Metodele implică mult tact din partea 
dascălilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil timid, pesimist, 
agresiv, superactiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind: gestul, mimica, interjecţia, 
întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia 
creată şi totul fiind ca la carte. 

 Metodele moderne de învăţământ coexistă cu cele tradiţionale şi se străduiesc să ia locul celor 
impuse de nevoile educaţionale ale secolului trecut, în speranţa că, în acest mod, educaţia va reuşi 
să răspundă cerinţelor societăţii. 

 Predarea şi învăţarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă evaluarea, 
cele trei acţiuni fiind complementare şi surprinzând astfel întreaga activitatea cognitivă şi formativă.  

 Didactica modernă insistă asupra perfecţionării relaţiei predare-învăţare-evaluare deoarece 
numai în acest mod relaţia obiective-conţinuturi-metodologie-rezultate-reglare devine logică, 
unitară şi perfectibilă. 

 Prin metodele moderne de învăţământ se creează un climat psihosocial relaxant, în care rolul 
profesorului este acela de partener al elevului în demersul instructiv-educativ, astfel şcoala modernă 
putând să răspundă nevoilor beneficiarilor săi. 

 Se pare că răspunsul la întrebarea iniţială alături de cele spuse de Arthur Koestler care susţine 
că „Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi 
persoană.” arată cu siguranţă că aceşti doi factori ai jocului creativ nu ar putea exista unul fără 
celălalt, acest lucru nefiind deloc întâmplător, ci mai degrabă demonstrând realitatea demersului 
instructiv-educativ al zilelor noastre. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

(program educativ pentru sărbătorile de iarnă) 
 
 

Prof. înv. primar Anca Roxana Marcu 
Școala primară Covaci 

structură a Școlii gimnaziale Sînandrei 
Sat Covaci, comuna Sînandrei, jud. Timiș 

 
 
 
 Colaborarea între școală și parinți, cât și între toți factorii educaționali, este foarte importantă în 

educația copiilor. Activitatea de la școală este o continuare a activității de la acasă și invers. Întregul 
proces de educație se realizează atât la școală, cât și acasă.  

 
 Colaborarea cu familia se concretizează într-un program comun de activități ale școlii cu 

acestea.  
 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care îi poate ajuta.  
 În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășurăm o sumedenie de activități în 

parteneriat cu aceștia. Una dintre activități este serbarea de iarnă, o activitate prin care am urmărit 
legătura dintre copii și părinții lor.  

 
 În săptămâna 17-21 decembrie 2018 vom desfășura serbarea de iarnă.  
 Grupul țintă este format din: elevi, parinți, bunici, cadrul didactic, autorități locale. 
 
 Obiectivele activității sunt: să recite poezii despre Crăciun, să interpreteze colinde, să participe 

cu interes într-o atmosferă destinsă și plăcută la serbarea școlară, părinții să prezinte datini și 
obiceiuri de Crăciun.  

 
 Locul de desfășurare: sala de clasă.  
 Programul activității: ornarea clasei cu decorațiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de 

iarnă, program artistic cu poezii, colinde și obiceiuri de Crăciun, oferirea de daruri din partea 
Primăriei și a Consiliului local.  

 
 Activitatea se derulează frontal, cu întreg colectivul clasei si părinții acestora. Serbarea de 

Crăciun va începe cu intrarea copiilor în sala de clasă, cantând colindul Domn domn să-nălțăm, apoi 
se vor așeza în cerc, pe un covor, iar părintele copilului vine în spatele său. Fiecare elev va primi o 
piesă de puzzle pe care va fi scrisă o ghicitoare și un obicei de Crăciun.  

 
Părintele elevului va citi cu voce tare ceea ce scrie pe piesa de puzzle, iar elevul va veni la 

panou să îl așeze la locul potrivit. Vom continua așa cu fiecare elev. La final vom descoperi 
imaginea care a fost formată din piesele de puzzle, imagine cu toți colegii. Vom cânta câteva 
colinde, apoi vom împărți darurile din partea Primăriei și a Consiliului local.  

 
 „Copilăria este să crezi că printr-un brad de Crăciun și câțiva fulgi de nea,întreaga lume poate fi 

schimbată.” ( Andre Laurendeau) 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  "MAGIA  SĂRBĂTORILOR  DE  IARNĂ!" 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,COSTACHE CONACHI’’PECHEA 
PROF. ÎNV. PRIMAR: LENUŢA TÂNJALĂ 

 
 
 Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru toţi creştinii, dar mai ales pentru 

copii, care aşteaptă cu nerăbdare, momentul colindelor, a împodobirii bradului şi, in mod special, 
momentul împărţirii darurilor. Cea mai frumoasa si calda sarbatoare din an este, fara indoiala, 
Craciunul.  

Sarbatoare a bucuriei, a sperantei si a fericirii, Craciunul reuseste sa aduca laolalta familii si 
prieteni, asa cum, in unele cazuri, nu se intampla niciodata peste an. Traditiile de Craciun sunt cele 
care ne pot transforma, cu adevarat, in famili. Nașterea Mântuitorului creează în noi, creștinii, o 
stare sufletească ce nu se poate compara cu nici una din cele prin care trec oamenii.  

Ea este efectul unei bucurii, unei încrederi și unei nădejdi pe care n-o poate produce în om nici 
un alt fapt, nici un alt sentiment, nici o schimbare, nici o emoție din cele ce pot încerca sufletul 
nostru. Aceste zile ale celei mai importante sărbători creștine, care și-a păstrat până în prezent 
farmecul și semnificația, aduc fiecăruia dintre noi un moment de liniște sufletească și de apropiere 
de oameni, de familie...iar copii trebuie sa cunoasca acest sentiment.   

 Prin derularea unui proiect educational, cadrele didactice îşi propun să dezvolte la elevi 
sentimentele de respect pentru tradiţiile şi obiceiurile poporului român. 

 Proiectul intitulat "MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!” aduce laolaltă elevi, părinţi şi 
cadre didactice, pentru a mentine, a pastra obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de iarnă. Colinde, 
poezii, ornamente pentru împodobirea clasei, pentru a le face părinților surprize și pentru a-l aștepta 
pe Moșul într-o atmosferă de poveste.  

Toții copiii se bucură de magia sărbătorilor de iarnă. În acest context, scoala urmăreşte 
implicarea copiilor în exprimarea învățăturilor și adevărurilor creștine prin diferite forme artistice ce 
se regăsesc și în tradițiile noastre populare, în înțelegerea semnificației Nașterii Mântuitorului, a 
modului cum ele pot modela și îmbogăți sufletele noastre. 

 Elevii implicati in acest proiect,  vor sustine un bogat si variat program artistic, menit sa dea 
continuitate colindelor, cantecelor si povestilor despre Craciun...despre nasterea Domnului IISUS ! 

Se vor consuma acte artistice ,scenete, cantece corale si poezii cu tematica Nasterii Domnului. 
O alta "imagine" a serbarii de Crăciun, am pregatit cu elevii clasei a III-a  A,unde   colindele sunt 
punctul forte ale acestei serbări. Colinde noi si vechi, aduc spre amintire tradiţia românească şi 
transmit spre perenitate, dorinta şi speranta in mai bine, a sufletelor oamenilor. Aceste cântări, sunt 
religioase şi laice. Cele religioase sunt colindele Domnului (În drum spre Vitleim, Naşterea 
Domnului, Vestirea Păstorilor, Închinarea Păstorilor, Pornirea Magilor după stea, Închinarea 
Magilor) şi colindele Sfinţilor (Colindul Crăciunului, Sf. Vasile, Sf. Nicolae, Sf. Ion). 

Amintirile din copilarie, includ pentru fiecare dintre noi, si frânturi din zile şi seri de Crăciun 
alături de familiile noastre. Indiferent de varsta, cele mai frumoase amintiri de Crăciun se păstrează 
datorită unor tradiţii cu care am crescut si pe care, cu nostalgie si sperantă in viitor, incercăm sa le 
transmitem copiilor nostri.   

Deşi in ultimii ani exista tendinta sa uităm de obiceiurile românesti de Crăciun şi mai ales de 
colindele noastre tradiţionale, insă şcoala, timp de câteva săptămâni inainte de aceasta sarbătoare,  
invaţă copiii câteva cantecele si poezii româneşti cu  tematica. Cu siguranta ne amintim cateva 
dintre colindele copilariei noastre: "Steaua", "O, ce veste minunata", "Mos Craciun cu plete dalbe", 
"Am plecat sa colindam" sau "O, brad frumos".  
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”În seara Sfântă De Crăciun”-serbare școlară 
 

Prof. înv. preșc. Marcu Codruța-Alina 
 

Argument: 
  

       Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 
prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Este o perioadă în 
care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul 
cu care se fac pregătirile pentru această sărbătoare. 

 Astfel grădinița dedică în fiecare an, acestei sărbători, un program artistic. 
 
Durata proiectului:  21 decembrie 2016 
Grup  ţintă: preșcolarii  Grupei Fluturașilor, părinți 
Resurse umane: preșcolari, cadre didactice, părinţi. 
 
Scopul proiectului: 
Sărbătorirea Naşterii Domnului prin cântec, dans şi voie bună. 
 
Obiectivele proiectului: 
 
1. Să execute corect mişcările dansurilor ; 
2. Să recite versuri închinate lui Moş Crăciun; 
3. Să intoneze colinde dedicate sărbătorii Crăciunului; 
 
 Locul de desfăşurare :sala de grupă 
Metode  de evaluare:        
            
   - poezii şi colinde de Crăciun; 
   - muzică și mișcare prin cântec, dans și voie bună; 
 
Scenariul activității 
 
Programul artistic include interpretarea de colinde tradiționale românești, recitarea unor poezii 

despre iarnă si despre sărbătoarea Crăciunului, realizarea scenetei Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos , transmiterea de către copii a unor urări de Anul Nou tuturor celor prezenți și bineînțeles, 
venirea lui Moș Crăciun cu sacul plin de daruri pentru copii.  

În rândurile de mai jos prezint un fragment din scenariul serbării. 
 
Noi, astăzi v-am invitat să participați și 
La primirea minunată pe care i-o vom face 
Lui Moș Crăciun îndată. 
Fiindcă azi este serbare și cu toții am venit 
Să vă facem o urare, să vă spunem ”Bun venit!” 
 
Se apropie Crăciunul, hai să te rogi cu mine 
Iisus se naște astăzi, copile pentru tine 
Se apropie Crăciunul cu bradu-mpodobit 
Iisus ne cere-n taină să-ngenunchem smerit! 
 
Această sărbătoare, dragi copii 
Ce o trăim în limba românească 
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E sărbătoarea marii bucurii 
Cântată de colinda strămoșească 
 
E sărbătoarea gândului cel bun 
Cu bradu-mpodobit cu stele mici 
E seara când coboară Moș Crăciun 
Cu sacul încărcat cu jucării. 
 
A-nceput bogat și des neaua să se-aștearnă 
Luminează-n casa mea mândrul pom de iarnă 
Cu beteală de argint strălucind pe ramuri 
Așteptăm pe Moș Crăciun să ne bată-n geamuri. 
 
Mă rog mereu de sănătate 
Pentru ai mei s-avem de toate 
S-avem liniște în casă 
Și tot ce trebuie pe masă. 
 
E seara de Moș Ajun și miroase-a colăcei 
Pe la poartă pe la noi trece-un zvon de clopoței 
Se opresc copii pe drum, vin și cântă la fereastră 
Cu versuri de colinde-acum se umple casa noastră. 
 
Iarna cea geroasă a sosit acum 
Bulgări de zăpadă își fac loc pe drum 
Veselia-i mare pentru noi, cei mici 
S-alergăm pe stradă ca niște voinici. 
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ATELIERUL DE CRĂCIUN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. primar, Georgeta Marcu 
Școala Gimnazială ”Vasile Cârlova”, Targoviște, Dâmbovița 

 
 

 ,,Atelierul de Craciun” este un  proiect de parteneriat între şcoala şi familie pe care l-am iniţiat 
în clasa pregătitoare şi  care urmăreşte construirea unor relatii pozitive între cei doi parteneri  pentru 
a putea avea influenţe benefice asupra elevilor. 

Familia şi şcoala au un interes comun: educaţia copilului şi pregatirea lui pentru integrarea cu 
succes în viaţa socială. Rolul familiei nu se mai poate limita doar  la asigurarea condiţiilor de viaţă 
pentru copil, la supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor principal în educaţia şi socializarea 
copilului precum şi ca un continuator al cerinţelor impuse de  practica educaţională.         

În fiecare an școlar, în preajma sarbătorilor de iarnă, copiii și părinții au lucrat împreuna 
podoabe de Craciun. În clasa pregătitoare i-am invățat pe toți să realizeze un îngeraș, în clasa I doi 
parinti au fost propunătorii și  îndrumătorii activității, în clasa aII-a am lucrat pe grupe si au avut 
tema”Podoabe pentru brad”,iar in clasa aIII-a s-au format grupele si au lucrat tablouri de iarnă și 
globulețe pentru Targul de Craciun organizat de Scoala Gimnazială ”Vasile Cârlova”, în scop 
caritabil. 

În fiecare an elevii în colaborare cu părinții au realizat podoabe deosebite pentru Crăciun.Ei au 
participat cu entuziasm la activitățile creative. Acestea i-au înviorat pe copii și i-au inspirat pe 
părinți. Părinții au petrecut calitativ timpul cu proprii copii.  

Obiectivul general a fost: Eficientizarea relaţiei familie –şcoală, părinţi-copii. 
BENEFICII 
Aceste activități în care copiii și părinții au un rol activ contribuie la menținerea unei relații 

afectuoase între ei și la dezvoltarea unui atașament puternic. 
•Pentru copii :  
- devin mai încrezători în forțele proprii ; 
- își dezvoltă imaginația, creativitatea, gândirea logică, simțul observației ; 
- își exprimă emoțiile și sentimentele, își împărtățesc experiențele trăite ; 
- devin mai sociabili, învață să stabilească relații cu cei din jur ; 
- învață să colaboreze în echipă ; 
- învață să facă față eșecului și să se bucure de succes. 
•Pentru părinți:  
- își cunosc mai bine copiii ; 
- descoperă talente și abilități ; 
- văd lucrurile prin ochii copilului ; 
- îi ajută să caute soluții și să se descurce în situații dificile. 
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Importanța activităților educative religios-morale 
 

Prof. Marcu Iuliana – Mihaela 
Școala Gimnazială ,,Profesor Panaite C. Mazilu” – Broșteni 

Școala Gimnazială ,,Prof. Mihai Sîmbotin” – Cîrligele, Vrancea 
 
 

Educaţia religios-morală completează şi întregeşte structura personalităţii elevului în vederea 
desăvârşirii caracterului religios-moral. Ea are drept temelie şi adevăr învăţătura desăvârşită a 
Domnului nostru Iisus Hristos şi existenţa sufletului omenesc care poate fi modelat, sculptat prin 
educaţie.  Responsabili de această educaţie se fac mai întâi familia, apoi Şcoala, şi nu în ultimul 
rând Biserica.   

Educaţia religios-morală în familie are la bază iubirea pe care cel mic o primeşte necondiţionat 
într-un climat familial în care trebuie să simtă afecţiune, înţelegere, bunătate. Încă de la vârsta cea 
mai fragedă copiii trebuie educaţi în spiritul dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, faţă 
de valorile creştine  şi tradiţiile strămoșești. Părinţii sunt modele de comportament pentru ei, 
învățându-i cum să săvârșească binele şi să meargă pe calea cea dreaptă care îi conduce spre 
mântuirea sufletului. În familie copilul învaţă primele rugăciuni, cum să-şi facă semnul Sfintei 
Cruci, respectul faţă de preot, evlavia faţă de Biserică, în general, şi buna înţelegere între oameni.  

După cum s-a putut observa, Şcoala, ca factor educaţional în dezvoltarea personalităţii elevului, 
completează educaţia începută în familie şi ocupă o poziție determinantă în formarea religios-
morală a elevului. În şcoală, un rol important în educaţia religios-morală îi revine profesorului de 
Religie, care trebuie să dețină pe lângă informaţii de specialitate, tact pedagogic şi vocaţie pentru că 
educaţia religios-morală se adresează atât trupului, cât şi sufletului, dar şi minţii care trebuie 
îndreptată mereu spre Dumnezeu.  În defăşurarea procesului de învăţământ, profesorul trebuie să 
îmbine atât lecţia la clasă, cât şi activităţile extraşcolare care împreună vor contribui la educaţia 
religiosmorală a elevului.   

Dacă în familie modelul îl reprezintă părinţii, în şcoală modelul imediat trebuie să fie însuşi 
profesorul de Religie, care devine responsabil pentru formarea religios-morală a elevului, dar şi 
pentru pregătirea lui în viaţa Bisericii şi a societăţii. ,,Este bine cunoscut faptul că divorțul dintre 
religie şi viaţă constituie sursa dezordinii spirituale, dezordine care astăzi se face simţită din ce în ce 
mai mult”1.   

Un alt factor însemnat în educaţia religios-morală a elevului este Biserica care-l primeşte pe 
copil ca o mlădiță prin Sfânta Taină a Botezului, ce va creşte şi se va dezvolta în duh şi adevăr, cu 
scopul întâlnirii cu Hristos prin Sfânta Taină a Euharistiei. În acest sens, educaţia religios-morală se 
face în şi prin Biserică, avându-L ca model pe Hristos, Care a lăsat profesorului metodele şi 
mijloacele necesare desăvârşirii caracterului religios-moral. ,,La acest argument moral am putea 
adăuga şi unul de ordin istoric, enunţat de Părintele Dumitru Stăniloaie: <<Creştinismul se află 
structural în etnogeneza poporului român.>> …este cu neputinţă să trecem şi peste un argument de 
ordin cultural. Marii gânditori ai secolului al XX-lea susţineau ideea că omul este, în primul rând, o 
fiinţă religioasă. Astfel, Mircea Eliade spunea că <<A fi sau, mai degrabă, a deveni om însemnă a 
deveni religios sau că a trăi ca fiinţă omenească este în sine un act religios>>”2.  

E poate observa că rugăciunea comună a Bisericii sădește în sufletele elevilor sentimente de 
iubire faţă de Hristos, milostivire faţă de cei aflaţi în suferinţă, cinste faţă de cei bineplăcuți lui 
Dumnezeu, toleranță şi iubirea faţă de aproapele lor.   

                                                 
1 Timiş, Dr. Vasile, Religia în şcoală. Valente eclesiologice, educaţionale şi sociale, Presa universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, p. 28;  
2http://octavianmosin.info/tendinte-ale-implementarii-religiei-in-invatamantul-preunivesitar-din-

republicamoldova/  
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,,Din punct de vedere creştin, pentru a ajunge la o legătură cu Dumnezeu, la cunoaşterea cu 
Dumnezeu şi comuniunea în iubire cu El, omul poate utiliza mijloace de natură morală (practicarea 
virtuţilor în relaţiile cu Dumnezeu, cu semenii şi cu sine însuşi) şi de natură religioasă (rugăciunea, 
lectura biblică, participarea la slujbe, primirea Sfintelor Taine etc.), într-o strânsă legătură”3.  

Din observarea elevilor privind importanţa educaţiei religios-morale prin familie, Şcoală, 
Biserică prin activităţile extraşcolare, putem conchide că ea are un rol important în formarea 
caracterului desăvârşit şi a personalităţii elevilor pentru societatea în care trăiesc, ajutându-i să se 
descopere şi să se adapteze cerinţelor societăţii fără însă a se abate de la normele    religios-morale.  

Se poate constata că disciplina Religie rămâne una dezirabilă, plăcută de elevi, întrucât ea 
prezintă adevăruri de credinţă care le sunt de folos în viaţa cotidiană, îi îndrumă să se îndrepte spre 
o ţintă: unirea cu Hristos. Inițierea elevilor în activităţile extraşcolare contribuie în mod deosebit la 
formarea desăvârşirii personale, la creşterea interesului faţă de ora de Religie.  

În cadrul orelor de Religie am desfăşurat activităţi extraşcolare teoretico-practice, cu un 
pronunțat caracter formativ, care s-au derulat în diferite locații precum Biserica, casa parohială, 
Biserica Mănăstirii Brazi, devenind atractive pentru elevi. Atractivitatea activităţilor extraşcolare 
reiese din faptul că elevii doresc în număr mare să participe la următoarele activităţi care se vor 
desfăşura prin implicarea celor trei factori.  

Interesul părinţilor faţă de educaţia religios-morală prin activităţile extraşcolare   s-a arătat prin 
sustenabilitatea acestora în derularea lor. Interesul părinţilor faţă de şcoală se răsfrânge şi asupra 
interesului elevilor faţă de participarea la acest fel de activităţi. În urma colaborării cu Biserica, 
rolul acesteia s-a evidențiat datorită implicării preotului paroh în susţinerea, derularea şi premierea 
elevilor participanţi la activităţi. Caracterul formativ al acestora rezidă şi din creşterea nivelului de 
formare a  comportamentului moral-religios prin împărtăşirea elevilor în cele patru posturi de peste 
an şi prin participarea frecventă la slujbă.  

Activităţile extraşcolare întreprinse în prezenta cercetare şi-au dovedit eficiența în 
comportamente religios-morale prin participarea la Sfânta Liturghie, la Sfintele Taine,  

Spovedania şi Împărtășania, la sensibilizarea elevilor faţă de aproapele prin săvârşirea de fapte 
bune.  

Numai prin implicarea factorilor educaţionali în desfăşurarea activităţilor extraşcolare, acestea 
devin plăcute, eficiente şi cu rezultate pozitive, favorabile în formarea elevilor pentru societatea 
românească. ,,Învăţătura creştină promovează, cu valoare de principii, respectul reciproc şi 
valorizarea semenilor, iar o educaţie religioasă astfel fundamentată poate contribui în mod decisiv la 
formarea unor raporturi inter-umane într-o lumină nouă, hristică”4.   

Putem concluziona că educaţia religios-morală nu se face doar în familie şi Şcoală, ci omul 
trebuie să se educe pe tot parcursul vieţii, având menirea să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, 
prin conlucrarea omului cu harul divin, prin preot, în Biserică.  

                                                 
3 Monica Opriş, ,,Raportul dintre educaţia morală şi educaţia religioasă” apud Miron Ionescu (coord.),  

Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei, vol. I, Editura Eykon, Cluj-Napoca, 2005, p. 142;  
4 Dorin Opriş, Ipostaze ale utilizării textului biblic în educaţia religioasă. Teorie, aplicaţii, cercetare, 

Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2010, p. 9.  
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Magia Căciunului în sânul familiei de la grădiniță 
 
 

Program pentru serbarea de Crăciun 
Profesor: Marcu Simona Elena 

 
 
 
Serbarea se desfășoară sub formă de work-shop. Copiii împreună cu părinții vor realiza diferite 

produse cu specific de Crăciun. 

Ora 16: 30:  

Locația: Sala de grupă 

Părinții intră în sala de grupă și vor extrage un jeton. În funcție de  culoarea jetonului extras se 

vor orienta către atelierul cu aceeași culoare. Materialele sunt pregătite pe masă. 

 Copiii intră în clasă și prezintă părinilor un scurt moment artistic ce conține un dans și un 

cântec. Dans pe melodia „ Jingel Bells” și un cantec cu dans pe melodia Elenei Gheorghe ,,De 

Crăciun”. 

 După acest moment copiii se vor îndrepta către măsuțele la care sunt și părinții lor. 

Educatoarele explică sarcinile de la fiecare atelier în parte. La atelierul ce are culoarea roșie se vor 

lucra felicitări de Crăciun; la atelierul de culoare verde se vor lucra decorațiuni de Crăciun, iar la 

atelierul de culoare violet se vor lucra sticluțe de sporul casei.  

Materialele expuse sunt de natură să stârnească imaginația și creativitatea, părinții neavând un 

model clar de urmat. 

Cu 5 minute înainte, părinții și copii sunt anunțați că vor trebui să finalizeze ceea ce au început. 

La auzul Stop lucru fiecare copil si părinte vor face o fotografie cu obiectul pe care l-au realizat.  

Copiii sunt chemați în fața clasei și vor colinda părinții. Sunt invitați și părinții să se alăture 

copiiilor. 

Pe colinda Moș Crăciun cu plete dalbe, intră și Moș Crăciun care a sosit pentru a le lăsa copiilor 

cuminți cadourile mult dorite. 
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PREVENIREA  ABANDONULUI  ŞCOLAR 
 

Prof. Marcu Ştefania 
Şcoala Gimnazialǎ  Demetriu Radu Rǎdeṣti 

 
 
Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare 

participării școlare expune copiii riscului de abandon școlar.  
Potrivit  cercetării ”Învățământul gratuit costă”, deși legea prevede gratuitatea învățământului 

public, realitatea ne arată că părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea 
copiilor lor. Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al 
școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului 
reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al 
celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror 
părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor.Este vorba 
cu certitudine de un fenomen care, prin consecinţele sale semnificative şi prin dimensiunile sale 
îngrijorătoare, trebuie să fie prezent în agenda de priorităţi a decidenţilor, a practicienilor şi a 
beneficiarilor din sistemul educaţional. 

“Ce să le mai dau eu date despre dimensiunile unui stomac, când ei nu ştiau decât că le e foame 
şi simţeau stomacul mai bine decât puteam eu să le explic că e” (cadru didactic). 

Proiectul are o triplă deschidere, urmărind nu numai să extindă baza de date deja existentă în 
ceea ce priveşte abandonul şcolar, dar, în acelaşi timp, să testeze o serie de soluţii realiste de 
abordare şi să estimeze costurile necesare implementării la o scară largă a propunerilor făcute. 
Concomitent, eforturile s-au concentrat pe stimularea capacităţii de reacţie a comunităţii 
educaţionale în faţa problemei abandonului şcolar. 

Raportul explorează cauzele abandonului prematur, concentrându-se pe trecerea de la gimnaziu 
la ciclul secundar superior, în oraşele mici sau în periferia oraşelor mari. Aceste cauze sunt plasate 
în general la trei nivele diferite: cel al elevului şi al familiei sale, al comunităţii de provenienţă şi al 
şcolii. 

Factorii favorizatori ai abandonului care pot fi localizaţi la nivelul elevului şi al familiei includ: 
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au probleme în a 

asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe 
câmp, fie în gospodărie ). 

Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie 
provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. Există însă şi excepţii. Există însă 
destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să îşi completeze educaţia 
“măcar până la 10 clase”, să reuşească să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinţii, 
simplii zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă. 

Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce 
au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii mai mici. 
Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 
familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 
Implicarea în activităţi aflate la limita legii. Prostituţia, apartenenţa la găşti de cartier, integrarea 

în reţele de cerşetorie conduc aproape mereu la renunţarea la educaţie, fiind prezente ca factori 
demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în perioada imediat următoare debutului 
ciclului secundar superior. 

 
Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi regulate ca barman, de 

prostituţie sau cerşetorie, prezenţa pe durata semestrelor şcolare în astfel de activităţi aducătoare de 
venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunţarea prematură la educaţie. 
O soluţie pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor modele comune în 
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ţările vestice, şi anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a se întreţine în activităţi 
aducătoare de venit pe perioada vacanţelor, având o durată scurtă ca număr de ore pe zi, precum 
cele de baby-sitting pentru o seară. 

 
Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate.   
Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat 

premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevi care au renunţat deja 
prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona, povestindu-le care este 
imaginea lor curentă despre şcoală. 

 
Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 

reintegrare a copiilor de migranţi ce părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari.   
Aceleaşi probleme sunt regăsite şi în cazul intrării la vârste mai mari în sistemul de învăţământ. 
 
La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu 

sunt: 
Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor puternic de stopare a continuării educaţieim 

mai ales în comunităţile rurale. 
Apariţia unui copil este de asemenea un puternic determinant al renunţării la educaţie, fiind prin 

caracteristici mai degrabă un atribut al comunităţii decât un act individual. Dincolo de provenienţa 
din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete ce ajung în situaţia de a deveni mame găsesc de 
regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc şi în care este adesea plasată şcoala. 

Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele 
didactice se feresc să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare contribuie la creşterea 
riscurilor de renunţare la educaţie. 
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“Rolul şi importanţa colaborării grădiniţă-familie în educarea copiilor” 
 

Prof. MĂRCUŞ  FINUTA TEODORA 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 

Structură-Grădiniţa cu Program Normal nr. 2, Loc. Reghin, jud. Mureş 
  
O conditie importanta in derularea eficienta a procesului instructiv - educativ din gradinita  o 

constituie asigurarea unui raport direct proportional intre  factorii implicati in dezvoltarea la aceasta 
varsta: familia, gradinita, societatea. Este recunoscut faptul ca, in cadrul acestui ,,complex 
formativ", rolul preponderent revine gradinitei, institutie specializata cu cadre anume pentru 
realizarea obiectivelor educatiei prescolare. 

Activitatea educatoarei implica un inalt grad de responsabilitate personala si civica, deoarece, de 
modalitatile complete de realizare ale educatiei prescolare  depinde, in mare masura, intreaga 
dezvoltare ulterioara a personalitatii copilului. 

Pentru reusita actului educational, munca depusa de cadrele didactice din gradinita trebuie 
continuata, sustinuta si intarita de familie. In acest sens educatoarea trebuie sa asigure o permanenta 
colaborare intre gradinita si familie si sa-i convinga pe parinti sa pastreze unitatea de cerinte 
adresate prescolarilor cu cele ale gradinitei. 

Initierea parintilor in problemele specifice educatiei si instructiei copiilor se face prin diverse 
metode si procedee, alese cu mult tact de catre educatoare. Astfel, in discutiile libere cu parintii, 
prin participarea acestora la unele activitati din gradinita realizam un invatamant modern si in 
acelasi timp, facem cunoscuta activitatea noastra in randul parintilor. 

De-a lungul timpului, am observat ca, atunci cand nu se acorda importanta cuvenita comunicarii  
cu parintii copiilor, in educatia acestora raman unele lacune importante in formarea si educarea 
copiilor prescolari. Un rol important in colaborarea dintre familie si gradinita, il constituie 
lectoratele cu parintii. In cadrul acestor intalniri cu parintii am organizat expozitii cu lucrari ale 
copiiloir, constand in desene din imaginatie , picturi, lucrari din plastilina, obiecte efectuate in 
cadrul activitatilor de lucru manual, constructii din diferite truse, mape continand diferite lucrari ale 
copiilor. 

 In acest fel, parintii au  posibilitatea sa vada ce fac copiii lor la gradinita si , in acelasi timp , sa 
compare lucrarile copiilor lor cu ale celorlalti copii din grupa, sa inteleaga ce aptiduni au si ce 
posibilitati de interese dovedesc. 

 In prima zi cand un parinte ramane in clasa, el trebuie intampinat cu drag de catre educatoare si 
prezentat copiilor. Parintele este lasat sa observe clasa, sa puna intrebari sau sa raspunda el insusi 
unor intrebari. Apoi este implicat intr-o activitate simpla cu copiii. Implicarea activa a parintilor in 
activitatea grupei are un avantaj important pentru copil. Educatoarei ii revine sarcina de a incuraja 
familia sa vina in sala de grupa. La inceprutul perioadei prescolare este important sa li se explice 
parintilor ca sunt bineveniti in gradinita si pot participa la orice activitate doresc.Ei sunt informati 
cu cateva probleme de ordin general: cunoasterea regulilor si procedeelor grupei respective, 
familiarizarea parintilor cu modul de dispunere al salii  de grupa, cerintele educatoarei in implicarea 
activa a cestora la bunul mers al procesului instructiv- educativ. 

Recunoasterea si aprecierea muncii educatoarei ii face pe parinti sa se implice si mai mult in 
activitatea din gradinita. 

Saptamanal, am afisat in gradinita tema activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cursul 
saptamanii respective. Astfel, parintii au posibilitatea de control asupra activitatii copilului. 
Consider ca este dreptul fiecarui parinte de a cunoaste ce se realizeaza zilnic in materie de  educatie 
cu copilul sau. 

De asemenea, un accent deosebit l-am pus pe participarea parintilor la activitati deschise, 
trimestriale. Activitatea demonstrativa cu grupa de copii, permite parintelui sa fie propriul evaluator 
al copilului sau si  sa-l aprecieze, tinand seama atat de cerintele educatoarei, cat si de ale 
colectivului din care face parte. Acest gen de activitati a fost primit cu un interes deosebit de catre 
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parinti, acestia intelegand si mai bine rolul pe care-l are colaborarea permanenta dintre gradinita si 
familie. Participand la diferite activitati din gradinita, parintii isi dau seama de bogatia si varietatea 
materialelor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor cu copiii.Astfel, ei devin preocupati de 
adunarea unor materiale necesare desfasurarii acestor activitai. 

Serbarile organizate cu ocazia diferitelor evenimente : Crasciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfarsitul 
anului scolar, au si ele o importanta deosebita in cunoasterea de catre parinti a copiilor lor ,de 
talentul si aptitudinile pe care acestia le au. 

Consultatiile individuale (convorbirile ) cu parintii ne dau posibilitatea sa discutam cu acestia 
despre fiecare copil in parte, sa luam masuri educative comune. Convorbirile cu parintii creeaza un 
climat de incredere reciproca. Ele necesita mult tact, multa atentie, vocabular ales din partea 
educatoarei. Prin aceste convorbiri ne putem aduna datele necesare pentru ,,Caietul de insemnari 
asupra evolutiei copiilor”: 

- numele si prenumele; 
- data si locul nasterii; 
- boli suferite pana la intrarea in gradinita; 
- la ce varsta a inceput copilul sa mearga , sa vorbeasca; 
- de catre cine este supravegheat copilul in afamilie:parinti, frati, bunici. 
Vizitele educatoarei la domiciliul copiilor au o importanta deosebita in ceea ce priveste 

colaborarea familie-gradinita. Educatoarea observa mediul in care copilul traieste, se joaca , ce 
posibilitati materiale au parintii, vine cu unele sfaturi, completari. 

Desfasurand in acest mod activitatea instructiv-educativa din gradinita , cu participarea efectiva 
a familiei ii dam acesteia posibilitatea sa vada in gradinita nu doar o supraveghere a copilului in 
timpul absentei acestuia din familie, ci si desfasurarea unui proces instructiv-creativ, bine organizat. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE-LUMINA SUFLETELOR COPIILOR 
 
 

Prof. pentru înv. preșc. Mardaru Liliana 
Grădinița C.S.E.I. ,,Elena Doamna,, - Focșani 

 
 
În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu 

care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului, obiceiurile și tradițiile strămoșești au ramas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. Copiii se lasă îndrumati și pot fi modelați în așa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanțe, ce vor îmbogați substanța viitoarei activități individuale și sociale. Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu cântecele, dansurile și strigăturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le adune 
în mănunchi pentru a le darui din nou. 

Serbarile au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru 
realizarea unui scop comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbarilor 
culminează în ziua desfașurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, 
pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să traiască în colectiv, 
să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor si tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la 
ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educațional ca serbarile școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. 
Învățând copiii să desfășoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicăm în interpretarea unor roluri 
pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. La vârsta prescolară sunt greu 
de înțeles evenimentele petrecute de Craciun, Boboteaza, Paste. Noi educatoarele încercăm să 
transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile ața cum le-am moștenit 
de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor românești o 
constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții care creează copiilor o stare de bună 
dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și estetice. Copiii trebuie sa interpreteze 
diferite roluri; cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau 
perfecționându-și o serie de abilități artistice. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii 
reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important 
pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste 
timp. Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiționale - Crăciunul, Paștele, Moș 
Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea 
tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române. Textele cântecelor și poeziilor, a 
colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu unele îndeletniciri 
străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii își îmbogățesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne și 
în comorile întelepciunii populare. 
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Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, 
gândiți-vă că priviți un moment oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o 
datorie și o onoare. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții/ serbările școlare 

 
Prof. pentru înv. primar,  Marele Mihaela 
Școala Gimnazială Oboroceni, Jud. Iași 

 
 
,,Educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să 

reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey ) 

 
Școala are un rol foarte important în educația copiilor, dar fără sprijinul părinților, al familiei, nu 

poate îndeplini sarcinile. 
 
Colaborarea între factorii educaționali școală- familie este impetuos necesară. Rolul familiei în 

educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Lipsa de implicare a unui părinte nu poate fi 
suplinită nici de învățător, nici de școală. Dacă între cei doi factori, școală și familie, există o 
colaborare permanentă, atunci și efortul educativ își găsește eficiența iar beneficiarul este 
COPILUL.  

 
Colaborarea cu familia se stabilește de către fiecare învățător printr-un program comun de 

activități ale școlii ( activități extracurriculare). Dintre aceste activități enumăr: lecția (proiecte), 
vizita la domiciliu, excursia, serbările școlare. 

 
Activitățile extrașcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare  a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și 
mai accesibili sufletelor acestora. 

 
Serbările școlare sunt moment de bucurie ce împărtășesc emoția și împlinirile prin cuvânt și 

cântec. Alături de cadrele didactice și elevi, mari și mici, participă cu plăcere ,, mămici și bunici”. 
Momentele importante din viața de elev coincid și cu sărbători tradiționale ale românilor, oferind 
clipe de înălțare spirituală care ne înveselesc și ne îndeamnă la meditație asupra celei mai frumoase 
vârste, COPILĂRIA. 

 
Serbările școlare dau ocazia elevilor să- și arate, de cele mai multe ori, talentul nativ al acestora 

și în foarte multe cazuri, familia este surprinsă de potențialul propriului copil. 
 
Serbările școlare îi antrenează pe copii în activități plăcute (cântecul, dansul, recitarea de poezii 

sau interpretarea unor piese de teatru) și devin un mijloc eficient de educare, de închegare a 
colectivului, de dezvoltare a aptitudinilor, de stimulare a elevilor timizi. 

 
Antrenarea copilului în activități extracurriculare/ serbări școlare  contribuie de asemenea la 

dezvoltarea vocabularului, a spiritului de observație și a memoriei, la stimularea gândirii, la 
îmbogățirea volumului de cunoștințe. 

 
În cadrul acestor activități este foarte important să existe momente interactive părinți- copii, 

deoarece acestea au rolul de a întări relația dintre copii și părinți. 
În concluzie, îmbinarea eforturilor educative din familie și din școală determină performanța 

elevilor. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Margarit Florentina 
 
 

Moto: “ Toti oamenii au fost la inceput copii, dar putini isi mai amintesc” 
Antoine de Saint-Exupery 

 
 
Prima zi din viaţă, prima zi in gradiniţă, prima zi la scoală sunt evenimente pe care părinţii şi în 

unele cazuri copiile le ţin minte. Ele sunt de multe ori înregistrate în “documente oficiale de suflet” 
– fotografiile.  

 
Primul contact mai lung cu mediul social este acela din grădiniţă cu colegii şi cu educatoarea. 

Este locul unde îşi va petrece jumatate de zi, alături de alţi copii şi de o persoana adulta. În primii 
ani de viaţă formarea copilului se realizează mai ales sub influenţa părinţilor. Ei sunt primii agenţi 
de modelare a copilului. Mai târziu creşte rolul celor apropiaţi ca vârstă: colegii de grupă de la 
grădiniţă, colegii de clasă, copiii din vecinătatea locuinţei, prietenii. Deoarece, în orice împrejurare 
cei din jur supun copilul unui adevărat examen privind comportamentul, de la cele mai mici vârste 
asupra copilului acţionează două tipuri de influenţe: unele neintenţionate, spontane şi altele 
intenţionate reprezentând educaţia propriu-zisă.  

 
Atunci cand copilul vine la grădiniţă pentru el exista mai multe necunoscute, dar şi pentru 

părinţii lor. Părinţii pot avea multe întrebari despre programul din grădiniţă. De aceea nu trebuie să-
i înlăturăm pe părinţi deoarece copilul pe care il educam este copilul lor. Dreptul părinţilor este de a 
lua parte la activităţile copiilor.  

 
În mediul rural pentru a marii frecventa copiilor in grădinţă, părinţii trebuie încurajaţi să o 

viziteze, să-i cunoasca programele desfaşurate, dar şi să se simta bineveniti. Daca părintele va fi 
mulţumit de ceea ce i se ofera, aceasta multumire se va transmite şi copilului, şi el va fi bucuros să o 
frecventeze.  

 
Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă 

pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale.  
 
Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, 

educaţia preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează 
temelia întregii vieţi de mai târziu.  

 
Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 

cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor care apar.  

 
Debutul in gradiniţă este temator, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe care le 

cunoaşte mai mult sau mai puţin. In acest moment este începutul parteneriatului dintre grădiniţă şi 
familie. Pentru ca perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membrii ai familiei 
sunt incurajaţi să stea împreună cu cu ei la grădiniţă, pâna copilul se adaptează.  

 
Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 

psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, 
dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea 
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limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu 
părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, 
psihologi).  

 
Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la 

îndemana educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor sunt:  
 
- şedinţele cu părinţii;  
 
- acţiuni comune părinţi şi copii;  
 
- vizite la domiciliul copiilor;  
 
- discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
 
O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri 

programate, la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste 
întâlniri se pot realiza sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor 
pe o anumită tema părinţii pot învaţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu 
care se pot confruna în familie la un moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla 
multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul lor de viaţa acasă.  

 
Temele alese în cadrul lectoratelor pot fi stabilite de educatoare, în urma celor constatate sau pot 

fi alese la propunerile părinţilor.  
 
Este necesară incurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, deoarece sunt familii unde 

acesta este considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai „pentru tati” şi o alta 
numai „pentru mame”. În timpul acestor activităţi se pot prezenta activităţi desfăşurate la grădiniţă 
pentru ca părinţii să le continuie acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să se joace jocuri diferite cu copii lor, 
dar şi cum să le citească o poveste.  

 
La sfârşitul activităţii părinţii pot completa diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în 

fişe de observaţie pe care educatoarea le poate completa, pentru fiecare copil.  
 
Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii educatoarelor în educaţie şi nu specialişti. Putem elabora 

materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi conţinând informaţii despre 
nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor copilului la diferite vârste. Părerea părinţilor este importanta, 
dar noi stabilim ceea ce trebuie să ştie copilul când termină grădiniţă.  

 
Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv în grădiniţă. Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite 

ale părinţilor. Dacă un părinte este muzician putem să-l imlicăm în activităţi prin realizarea unui 
moment deosebit pe parcursul zilei.  

 
O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, dar va 

preveni şi abandonul şcolar. O legatură deosebită între educatoare şi părinţi v-a duce la o relaţie 
deosebită între copii şi educatoare.  

 
Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia moral-

civică a copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale 
depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în 
care se supune grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice 
jucăriile, lucrările colective pe care le realizează).  
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Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursi, activităţi 

comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi.  

 
Impicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 

activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor 
obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România.  

 
Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să 

educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.  
 
Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfasoară cu fiecare familie separat, 

fie că se desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ pentru că:  

 
- modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  
 
- familia este modelul pe care copilul îl imită;  
 
- comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea 

personalitaţii;  
 
- şedinţele cu părinţii si dialogul individual educatoare-părinte contribuie la formarea viitorului 

adult. 
 
Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei 

de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor 
deprinderi în obişnuinţe, de această colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

 
Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ 

din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

 
Prin toate activităţile realizate în grădiniţă urmărim să-i facem pe copii să deosebească binele de 

rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cît şi cu cei din jur. De la 
simple cunoştinţe şi fapte de viaţă să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, 
să-i învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

Prof. inv. pres. Margarit Madalina 
 

 Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 
pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum 
formesză baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi 
primele modele copiate cu fidelitate de copii.   

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o 
colaborare eficientă cu grădiniţa.   

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil.  

 Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, 
asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că 
familiile învaţă împreună cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să 
înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său.  

 Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este 
o sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările 
privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul 
grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce 
activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce 
activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de 
aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii 
vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor 
depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, 
va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt 
activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse 
activităţi propuse. Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei 
dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă 
valorizat în rolul său, se poate centra pe observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua 
dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi 
cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de 
confidenţialitate.   

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se 
simt intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria” de influenţă 
aparţinând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în 
sala de clasă oricând doresc. Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice 
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stânjeneală. Părinţii pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa 
modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe 
măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să respecte 
munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau despre problemele 
pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai bine 
modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie 
acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările 
care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu 
ceilalţi. Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se 
va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă 
parte, se va face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin 
exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt 
context decât cel de acasă.   

Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniţă-
familie. Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultanţă, cele ale 
grupurilor de opinie şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui eveniment 
special.   

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal 
pentru a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă 
ambele părţi. Pentru că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de 
interes pentru aceştia. Întrunirile vor fi benefice numai dacă se axează pe problemele care îi 
preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă nu le vor găsi interesante şi utile. De aceea este 
necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere care aspecte îi interesează şi vor stabili 
data întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin 
intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot fi prezentate de o 
manieră mai formală, aşteptându-se şi o replică din partea părinţilor. Alte aspecte cer un mai mare 
grad de participare, familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa. Educatoarea 
va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme generale 
dar şi particulare la sugestia părinţilor.   

Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care 
vor să dezbată împreună un subiect. Adesea după o întrunire, câţiva părinţi vor dori să dezbată 
anumite subiecte sau să afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau cu necesităţi 
deosebite se pot întruni şi susţine reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de 
opinie pot fi formate din: taţi, părinţi unici, părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, 
mame. Educatoarele ar trebui să susţină aceste eforturi oferind informaţii de specialitate. Medierea 
educatoarei şi spaţiul pus la dispoziţie pentru derularea acestor activităţi consolidează abilităţile 
parentale, valenţa participativă în viaţa copilului şi dezvoltă un sentiment de apartenenţă la 
comunitatea grădiniţei, generând implicare în viaţa instituţiei.   

 Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de 
buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții; 
Serbările școlare 

 

Prof. Marge Loredana 
 
“Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul 

educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil” (E.KANT)  
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 

aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ, în mod 
formal,nonformal sau informal. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea elevilor în actul educațional, în 
contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, 
astfel, o legătură activă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.  

Educația este o prioritate, iar activitățile care implică comunitatea sau familia conferă  
importanță actului educativ, scolii. În ultimii ani, școala și reprezentanții acesteia, duc o reală  luptă 
pentru a demonstra rolul definitiv pe care îl au în construirea societății. Activitățile educative în 
parteneriat cu părintii sunt importante pentru că prin intermediul lor părintele poate să-și formeze o 
părere reală despre dascăl și școală, iar dascălul și elevul se  pot bucura  de sprijinul oferit de 
parteneriatul scoală-elev-familie. Acest parteneriat școală-elev-familie susține ideea că actul 
educativ  nu se termină odată cu încheierea cursurilor, el se continuă și acasă, în sânul familiei prin 
învățarea împreună, prin activități cu ajutorul cărora elevul să realizeze conexiuni între ceea ce a 
învățat la școală și viața reală. 

Într-o societate săracă în acte cultural-artistice, așa cum sunt comunitățile mici, rurale, până și 
serbările școlare se bucură de un real succes. Sătenii vin, chiar dacă nu au copii la școală, să se 
bucure de o fărâmă de cultură, vin să simtă puțină educație, deoarece lumea televizorului arată prea 
puțină și sătenii atâta pot să-și permită. O șezătoare realizată cu elevi de clasa a VIII-a, îmbrăcați în 
straie populare, înconjurați de un décor cu ștergare și cergi țesute acum șapte zeci de ani, o scenă 
desprinsă din serile de iarnă ale satelor bihorene, fete harnice cu fuior, fus și furcă, și feciori mândri 
și veseli care le țineau companie până târziu, să poată termina de cusut  straiele minunate cu care se 
vor împodobi în Sfanta  zi de Craciun, a reușit să semene pe fețele bunicuțelor prezente în sală 
mărgele calde de lacrimi.  

Într-o astfel de societate activitățile educative desfășurate cu părintii sunt foarte importante, 
acestea reprezintă în primul rând umanitate, dragoste față de copii, față de oameni, dar necesită  
multă muncă, în primul rând pentru a-i atrage pe elevi, apoi pentru a demonstra părinților, 
comunității că aceste activități nu sunt pierdere de vreme, că participanții vor învăța de zece ori mai 
multe lucruri dintr-o astfel de activitate, decât dintr-o plictisitoare lectie trditională.  

Șezătoare, decembrie 2015 
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COLABORAREA  ŞCOALĂ- FAMILIE 
 

Profesor pentru învăţământul primar Doboș Maria 
Şcoala Gimnazială Răchiteni, Judeţul Iași 

 
Şcoala este o instituţie care oferă un serviciu social. Este direct influenţată de ceea ce se 

întâmplă în mediul social. Transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi 
acceptate social; - are o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, are 
propriul sistem de organizare. - este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din 
mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, 
agenţi economici, poliţie, biserică, unităţi sanitare etc. care au la rândul lor o ofertă educaţională 
explicită şi implicită. Şcolile depind de mediul în care funcţionează în ceea ce priveşte: obţinerea 
resurselor materiale, resursele umane, resursele financiare, resursele informaţionale etc. 
Funcţionează într-un context social imediat, într-o comunitate locală şi zonală, care furnizează 
elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. Influenţele sunt 
manifestate din ambele părţi, atât comunitatea influenţează organizaţia şcolară cât şi aceasta 
influenţează comunitatea. 

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală – comunitate locală. Pe de o parte 
familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte aceasta are obligaţii şi drepturi care 
decurg din statutul de elevi al copiilor ei în sistemul formal de educaţie. Cu cât şcoala reprezintă o 
valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se constată că acei copii 
care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro- şcoală adecvate obţin performanţe 
şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l 
atingă. 

Managerii unităţilor de învăţământ reclamă sprijinul insuficient pe care îl primesc din partea 
familiei, însă în prezent lipseşte o imagine sistematică a nivelului de participare a părinţilor la 
iniţiativele şcolii. Din nefericire nu posedăm date în ceea ce priveşte categoriile de părinţi care se 
implică cel mai puţin în viaţa şcolii şi nici despre tipurile de solicitări la care se răspunde cel mai 
puţin sau cu privire la principalele bariere în implicarea activă în proiectele şcolii.  

În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental (întâlnite atât la părinţi, 
dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 
material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea 
statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale 
copilului, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic 
al cadrelor didactice sau lipsa de timp a părinţilor. Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este 
de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu 
părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate 
evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze 
misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste 
disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi.  

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se 
simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una 
din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, 
cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor 
în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat 
reuşit între şcoală şi familie.  

Iniţiativele şcolii ar avea un succes mai mare dacă părinţii s-ar implica direct. Cu alte cuvinte, 
şcoala depinde de părinţi în absenţa unor reguli şi responsabilităţi care să confere legitimitate 
solicitărilor acesteia. Cele mai dificile cazuri le reprezintă părinţii care-şi exprimă vădit reticenţa de 
a se implica, fără a furniza şi o motivaţie pentru această alegere. Printre cele mai importante 
strategii pe care şcolile le au la îndemână pentru a schimba aceste opinii şi atitudini adverse se 
numără cele care îşi propun să construiască un mesaj coerent şi personalizat pentru fiecare părinte 
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cu privire la avantajele dezvoltării unei relaţii de parteneriaz cu instituţia şcolară: o mai bună 
valorificare a potenţialului fiecărui copil, creşterea nivelului de responsabilitate şi transparenţă a 
ambilor actori- părinte, şcoală- identificarea într-o fază incipientă şi discutarea factorilor de decizie 
a diferitelor probleme cu care se confruntă copiii în şcoală, recunoaşterea rolului complementar în 
educaţia copiilor, a părinţilor, a şcolii, a comunităţii. Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi 
familie,  cadrul didactic poate să comunice cu părinţii prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun 
de un calculator conectat la internet, să efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri 
după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată de părinţi.  

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar 
sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile.Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la 
bază cîteva principii esenţiale:părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire 
educaţională, sunt unelement cheie în educaţia propriilor copii. Părinţii doresc tot ce e mai bun 
pentru copiii lor. Toţi copiii pot învăţa. 

Elementul principal este copilul şi realizările sale. Şcoala nu este singura responsabilă pentru 
rezultatele şcolare ale copilului.Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind 
astfel copiilor informaţii relevante şi accesibile vârstei.Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca 
părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă de cealaltă.În cei peste 15 ani de experienţă ca 
învăţător, am observat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările 
lor privind activitatea cadrelor didactice.     

Iată câteva dintre ele: să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale 
copiilor;să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; să manifeste entuziasm în educarea 
copiilor; să-i ajute pe copii să-şi sporească  stima de sine; să întărească discipina copiilor; 
să comunice des şi deschis cu părinţii; să ofere recomandări privitoare la modul în care 
părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din 
partea părinţilor: să creeze copiilor oportunităţi de învăţare -un mediu sigur de dezvoltare fizică şi 
psihică; să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; să sublinieze în discuţiile cu 
copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun 
exemplu; să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi celeextraşcolare;să-
i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur;să-i încurajeze pe copii să fie cât mai 
buni (să se autodepăşească) şi să-şistabileacă scopuri realiste; să comunice des şi deschis cu cadrele 
didactice fără a jigni sau a criticacompetenţa profesională a acestora.  

Cunoaştem importanţa comunicării cu părinţii , dar şi ei trebuie să se implice încă din faza 
stabilirii mijloacelor de informare pe care le utilizează şcoala în mod curent. Aflându-se în afara 
şcolii , părinţii au nevoie de mijloace de comunicare iar şcoala la rândul ei trebuie să găsescă 
mijloacele adecvate: e-mail, grupuri de discuţie, pagină web, pagina de facebook, blog ş.a.  
Dezvoltarea şi aplicarea strategiilor de atragere a unui număr mare de părinţi depinde în mod direct 
de competenţele echipei manageriale a unităţii de învăţământ.  

Majoritatea părinţilor au interese limitate doar la copiii proprii şi există diferenţe evidente în 
succesul diferitelor categorii de părinţi în a contribui la reuşita iniţiativelor şcolii. În concluzie, 
pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul în viaţă, e 
nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce 
are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

 

 Bibliografie: 
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Şcoala şi comunitatea 
 

Prof. Maria Lovin 
Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Feteşti 

 
 
Privită dintr-o altă perspectivă, şcoala, este o instituţie care funcţionează într-o comunitate 

alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, agenţi economici etc. care au la rândul lor o ofertă educaţională explicită şi/sau 
implicită.  

Organizaţiile şcolare sunt astfel, supuse presiunii multiplilor factori: a grupurilor ideologice care 
activează la nivel local, a sistemelor politice, a condiţiilor economice şi a diverselor tendinţe 
manifestate în societate. Astfel, asupra şcolilor sunt manifestate influenţe de ordin: economic, 
politic, culturale şi ideologice. Şcolile depind de mediul în care funcţionează în ceea ce priveşte: 
obţinerea resurselor materiale, resursele umane,resursele financiare, resursele informaţionale etc. 

Şcoala funcţionează într-un context social larg, complex alcătuit din societatea globală, 
constitută ca sistem social global (naţional, statal). Influenţele contextului social global asupra 
instituţiilor de învăţământ se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), 
conţinuturi ale disciplinelor, modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, 
reglementări de ordin juridic şi administrative. 

Pe de altă parte, şcoala funcţionează într-un context social imediat, într-o comunitate locală şi 
zonală, care furnizează elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le 
răspundă. 

Şcoala este o organizaţie formală, care are ca scop furnizarea serviciului social de educaţie în 
vederea educării, formării, socializării, profesionalizării tinerei generaţii. Şcoalafuncţionează într-o 
comunitate locală – dar are propriile reguli de funcţionare, prescrise,transmite valori acceptate local. 
Pe de altă parte – şcoala „prelucrează material uman” dincomunitatea locală, cadrele didactice şi 
elevii sunt persoane care trăiesc în comunitate şi suportăinfluenţele acesteia. 

Rolul şcolii în formarea personalităţi este unul foarte important deoarece şcoala te învaţă să 
socializezi şi să-ţi dezvolţi spiritul de competiţie. Ajută la conturarea caracterului şi de asemenea te 
ajută să îţi cunoşti şi să-ţi depăşeşti limitele intelectuale.Şcoala ajută individul să îşi controleze 
impulsurile şi să-şi găsească echilibrul interior în funcţie de comunitateaîn care este integrat. De 
asemenea şcoala are un rol hotărâtor în formarea unei culturi de bază care mai târziu va contribui 
mult la alegerea unui drum în viaţă. Pe lânga rolul educativ şcoala formează caractere şi ajută la 
integrarea în societate a unui individ, cu alte cuvinte şcoala are un rol important în formarea 
personalităţii unui individ. 

Şcoala este a doua casă a tânărului în formare. În acestă casă el trebuie să păseaşcă cu bucurie şi 
încredere. Şcoala este un prim factor al educaţiei continue şi sistematice. Activităţile educative, 
utilizate în şcoală, dezvoltă un caracter programat, planificat, individual la individ. 
Educaţia de bază este o datorie şi o responsabilitate a individului faţă de ceilalţi membri a societăţii. 

Şcoala – caracteristici generale 
Şcoala este o organizaţie formală, care are ca scop furnizarea serviciului social de educaţie în 

vederea educării, formării, socializării, profesionalizării tinerei generaţii. Şcoala funcţionează într-o 
comunitate locală – dar are propriile reguli de funcţionare, prescrise, transmite valori acceptate 
local. Pe de altă parte – şcoala „prelucrează material uman” din comunitatea locală, cadrele 
didactice şi elevii sunt persoane care trăiesc în comunitate şi suportă influenţele acesteia. 

Comunitatea 
Abordările conceptuale ale termenului de comunitate au o lungă evoluţie în timp. Sintetizând 

diversele abordări putem extrage câteva caracteristici ale comunităţii: 
- comunitatea reprezintă o entitate socială globală în care legăturile dintre membri sunt foarte 

strânse, iar sentimentul de ingrup este foarte puternic şi are rădăcini în tradiţii profunde; 

121



- comunitatea este o entitate supraindividuală care are întâietate în raport cu individul izolat în 
virtutea transcedenţei sale de ordin etic şi politic; 

- comunitatea este: depozitara unui bine comun, este element de referinţă morală pentru individ, 
promovează valori de bază (prin legile şi tradiţiile sale) şi de referinţă pentru individ. 

În România comunitatea este percepută mai ales ca o noţiune geografică, ca un spaţiu fizic 
delimitat. Deşi este un termen „la modă” şi se vorbeşte mult despre dezvoltarea comunitară ca 
soluţie la rezolvarea problemelor locale, legăturile interumane bazate pe sprijinul reciproc se află, în 
cele mai multe cazuri, la începutul cristalizării. Comunităţile din România trebuie să facă efortul de 
a deveni comunităţi adevărate care să-şi descopere spaţiul comun în care oamenii trebuie să 
conlucreze pentru a identifica ce nevoi specifice au şi care sunt lucrurile pe care le preţuiesc cel mai 
mult. 

Parteneriatul şcoală comunitate locală 
Noţiunea de parteneriat are un câmp semantic vast. 
Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineşte ca o înţelegere legală în care partenerii 

definesc împreună scopul general al parteneriatului. 
Din punctul de vedere al beneficiilor pe care le aduce, parteneriatul poate fi definit ca o 

modalitate eficientă în realizarea reformei managementului fie prin schimbarea practicilor 
manageriale, fie prin schimbarea modului în care sunt abordate problemele publice, astfel încât 
soluţionarea lor să devină fezabilă prin parteneriat. 

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la nivel comunitar, 
pentru atragerea altor resurse externe pentru rezolvarea problemelor comunitare. 

Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul 
complementarităţii serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în 
comunitate. 

Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice, strategii şi 
cunoştinţe pe care părţile implicate trebuie să le cunoscă şi să le folosească. 

Succesul parteneriatului şcoală – comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă 
între agenţii comunitari şi reprezentanţii şcolii. Se realizează astfel un echilibru între schimbare şi 
continuitate, între specific şi global, între împlinirea individuală şi exigenţele de ordin social. 

 
 
 
Bibliografie: 
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UNDE A DISPARUT IARNA? 
 

Prof. inv. preșc. Maria Marilena 
Gr. P. N. Bumbuia 

 
 
Piticii (11 pitici + Piticul Poștaș ) 
Fulgul Somnoros 
Fulgul Leneș 
Fulgul Nervos 
Fulgul Distrat 
Fulgul Rușinos 
Fulgul Bolnav 
Fulgul Întârziat 
Zâna Iarnă 
Piticii își fac apariția, pe melodia „Jingle Bells”. În mâini, țin felinare din coji de portocală. Pun 
felinarele pe o măsuță și se așază în semicerc. 
PITICUL 1: Bună ziua! Bun găsit! / Cum vedeți, ne-am pregătit/ Să plecăm la colindat./ E 
Crăciunul minunat / Însă, farmec nu prea are, / Căci n-avem deloc ninsoare! 
PITICUL 2: E decembrie, e iarnă, / Fulgii-ar trebui să cearnă. 
PITICUL3: Unde-s fulgii? N-au aflat /Că e iarnă? Au uitat / Că au treabă? Ce-au pățit? / Cum de, 
încă, n-au venit? 
PITICUL 4 : Eu propun să îi chemăm. / Când dau tonul, îi strigăm! 
CÂNTEC (pe melodia de la „Dacă vesel se trăiește”, cu bătăile din palme, aferente) 
Unde sunteți, fulgilor? Vă așteptăm, / Cu zăpadă ne e dor să ne jucăm. / Unde sunteți, ce-ați pățit? / 
Poate, drumu-ați rătăcit, / E decembrie și, încă, n-ați venit! 
Unde sunteți, fulgilor pufoși și moi? /Chiar nu știți că ne e tare dor de voi? / Haideți, fulgilor, veniți, 
/ Zarea toată s-o albiți / Și pe noi, copiii, să ne-nveseliți! 
PITICUL 5 : Voi vedeți că se zărește / Chiar un fulg? Ce-ncet pășește! 
FULGUL SOMNOROS-(Apare, căscând.) / Ce-aș mai fi dormit, un pic, / N-aveam chef să fac 
nimic, / Însă voi m-ați deranjat / Și am coborât din pat, / Dar mi-e somn atât de tare! / Cred că merg 
iar la culcare... 
PITICUL 6 : Las’ că dormi, să îți ajungă, / Mai târziu, că-i vara lungă! / Iarna, să muncești, cu spor! 
/ Văd că-ți vine-un ajutor. /Apare Fulgul Leneș, mișcându-se greoi, fără chef. 
PITICUL 7 : Cât de-ncet vă mai mișcați! / Este clar că sunteți frați, / Semănați leit, firește, / Chiar și 
cheful vă lipsește. 
FULGUL LENEȘ : Vai, ce-aș mai fi lenevit! / M-ați chemat și am venit, / Dar și mâine e o zi,  / 
Astăzi m-aș mai odihni. 
PITICUL 8: Știți voi bine cum stă treaba, / Nu e timp de stat degeaba! 
FULGUL SOMNOROS : Dă dovadă că ești domn / Și-nțelege! Mi-e un sooooomn! / Simt, așa, o 
ceață-n gene. 
FULGUL LENEȘ: Iară mie mi-e o leeeene! 
Apare Fulgul Nervos și se răstește la cei doi fulgi: 
FULGUL NERVOS : Ce vă văicăriți atât? / Se adresează, apoi, piticilor: / Tu de ce te uiți urât? / Tu 
de ce ai roșu nasul? / Ție să nu-ți aud glasul! / Piticii râd, pe înfundate. / Voi de ce pufniți în râs? / 
Nu-nțelegeți că eu îs / Cam nervos, că m-ați chemat / Și grozav m-ați deranjat? 
PITICUL 9 : Cu-așa fulgi, de-acuma, basta,/ Nu mai ninge-n iarna asta! 
PITICUL 10 : Se mai vede-un fulg, în zare, / Să vedem ce gânduri are! /Pare vesel, relaxat... 
FULGUL DISTRAT : Am venit imediat, / Dar ce caut eu, aici? / Nu-nțeleg prea bine nici / De ce 
vreți voi, azi, ninsoare. / Dar  ce importanță are? / Am adus cu mine un... / Oare, ce voiam să spun? 
/ Serios, nici nu mai știu / De-i devreme sau târziu, / De e iarnă sau e vară... / De-i amiaz sau de e 
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seară. / Nu contează... Ce spuneați? / Vreți zăpadă sau glumeați? 
PITICUL 11: Fulgul ăsta-i și mai și! 
PITICUL 1 :E cu capu-n nori, să știi! / Zici că e săracu-n transă. / De zăpadă, nicio șansă! 
Apare Fulgul Rușinos, cu mâinile împreunate și cu privirea în jos. 
PITICUL 2 : O, ce bine c-ai venit! / Să sperăm că, în sfârșit, / Vom avea dorita nea! / Ce-ai pățit de 
stai așa? 
FULGUL RUȘINOS :M-ați chemat și am venit, /Dar mă simt cam stânjenit / Și acuma m-aș 
ascunde, / Însă nu prea am pe unde. / Nu vă mai uitați la mine! / Nu vedeți că mi-e rușine? 
PITICUL 3: Vai de noi! Acum e clar  / Că nu vom avea măcar / Olecuță de zăpadă / Pe alei, în 
pomi, pe stradă. 
PITICUL 4 : Fiți atenți, un pic, la mine! / Dacă nu mă-nșel, mai vine / Înc-un fulg, din depărare. / E 
bolnav sau mi se pare? 
Apare Fulgul Bolnav, ținându-se de cap. 
FULGUL BOLNAV : Sunt atâta de bolnav, / Cred că e destul de grav! / Pe picioare-abia mă țin 
Și îmi vine să leșin. / Vai de mine, simt că mor! / Și cristalele mă dor! 
PITICUL 5: Ce necaz! Ne-am procopsit! / Unul este zăpăcit, / Altul este somnoros, / El e leneș, el 
nervos, / De ceilalți nici nu mai zic... 
PITICUL 6: N-o să rezolvăm nimic! / Zici că este un blestem / Și zăpadă n-o s-avem! / Apare 
Piticul Poștaș. În tolbă are plicuri cu surprize pentru spectatori, iar în mână un pachet. 
PITICUL POȘTAȘ: Un colet eu am adus / Pentru voi și mi s-a spus / Că o zână l-a trimis. / Ia 
vedeți, ce este scris? 
Piticii se adună în cerc și unul citește bilețelul: 
PITICUL 7 
„Dragii mei, nu cred că știți, / Fulgii toți au fost vrăjiți. / Toamna nu dorea să plece / Și să lase iarna 
rece / Să-i ia locul și-a făcut / O magie de-a putut / Să împiedice ninsoarea. / Dar, de-o vreme, 
vrăjitoarea / Care-a ajutat-o are / O ciudată remușcare. / De aceea, v-a trimis / Praf de stele și de vis. 
/ Peste fulgi să-l aruncați, / Iar aceștia, ajutați / De pulberea fermecată, / Își vor reveni, îndată! / 
Iarna va putea veni, / Bucurați-vă, copii!” 
Un alt pitic desface coletul și aruncă, peste fulgi, confeti argintii. Fulgii încep să se miște vioi, apare 
Zâna Iarnă, iar piticii se bucură. 
ZÂNA IARNĂ: În sfârșit s-a rezolvat! / Cât de mult m-ați așteptat! / De acuma, dragi copii, / Veți 
avea zăpadă și / Veți putea să vă jucați / Prin nămeți și să schiați, / Să zburați cu săniuța, / Pregătiți-
vă fuguța! (Apare Fulgul Întârziat.) 
FULGUL ÎNTÂRZIAT : Stați! De nins v-ați apucat? /Cred că am întârziat. / Drumul e un pic cam 
lung, / Dar speram la timp s-ajung. / Să întârzii nu îmi place, / Însă, nu știu cum se face, / Că mereu 
ajung târziu... / Iar acum aș vrea să știu: /Mă primiți la voi sau nu? 
ZÂNA IARNĂ :Bine c-ai venit și tu! 
 Fulgii, ținându-se de mâini, în cerc, se așază și se ridică, cât se cântă strofa. La refren, piticii 
aplaudă. 
PITICUL POȘTAȘ: Stați, că eu mai am scrisori / Pentru dragii spectatori. / Vă rugăm să le primiți / 
Și de noi să v-amintiți! 

Piticul Poștaș împarte surprizele pentru spectatori : Și-nainte să plecăm / Am dori să vă urăm: 
TOȚI, ÎN COR: Pace-n suflet și lumină, / Sărbători cu masa plină, / Bucurie, spor în toate, / Ani 
frumoși, cu sănătate! 
La sfârșit, copiii vor interpreta  colindul:”Verde cetina de brad”. 

 
 
Bibliografie:  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Profesor Rădulescu Maria Melania,  
 Little London International Academy, Voluntari, Ilfov 

 
 
Începerea unui nou an şcolar este un  moment în care cei mici, dar şi cei mari, vor începe sau 

vor continua aventura cunoaşterii în cadrul şcolii. 
 
Pentru părinţi e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori ( familia fiind prima 

şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul părinţilor în educaţia 
copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu învăţătorul, 
iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea 
şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

 
Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 

asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar 
sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

 
Cunoaşterea si înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o prioritate 

mai ales în contextul actual, în care familia însăși trebuie să se adapteze unor schimbări 
semnificative. Îmbinarea la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiţionale cu elemente inedite 
generate de noi realităţi socio-economice determină o diversificare a familiilor şi a situatiilor 
considerate anterior atipice. Pentru a atrage familia, şcoala trebuie să ia act de aceste schimbări, 
adaptându-şi atitudinile şi comportamentele în consecinţă. 

 
În societatea în care  trăim, ca ţara a unei Europe multiculturale şi multietnice, secretul 

succesului oricărei activităţi este toleranţa, flexibilitatea şi cunoaşterea. Activitatea de parteneriat în 
comunitate, fără aceşti factori fundamentali nu poate avea succes.  

 
“ Fiind condamnaţi “ să trăim şi să muncim împreună, trebuie să pornim totdeauna de la 

principiul “ fă binele care astepți să ți se facă.” 
 
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 

cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze.  

 
Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe 

cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare 
școală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de 
pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. 

 
 În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 

succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Înv. Preșc. NISTOR MARIA 

 
„Un bun învățător observă când copilul se străduiește, chiar dacă rezultatele nu se văd imediat 

și-i arată elevului că a observat!... Un bun învățător are grijă să vină rândul fiecărui elev la 
îndatoririle plăcute, dar și la cele nesuferite. Mari destine au de multe ori la bază influența unui bun 
învățător!” (Helen Exley) 

Educația partentală este resimțită din ce în ce mai mult în societataea românească ca o 
necesitate. Părinții aduc pe lume copii într-o lume în continuă mișcare, în care situațiile conflictuale 
apar cu o frecvență îngrijorătoare, părinții nu reușesc să comunice eficient cu copilul, iar acesta este 
supus destul de des neglijării, „uitat” în fața TV-ului sau tabletei. 

S-a făcut simțită astfel o nevoie de reînnoire a cunoștințelor, deprinderilor și valorilor la care 
părinții să poată apela pentru a putea menține o bună comunicare pe termen lung cu copilul, fără a 
renunța complet la valorile familiei, care rămân în continuare cel mai bun cadru de dezvoltare a 
copilului. 

Aceste constatări trebuie să ne mobilizeze pe noi, adulții, părinți și cadre didactice, să dialogăm 
mai mult cu ei, să le fim aproape cât de mult putem, pentru a nu-și pierde veselia, încrederea, 
siguranța, sensibilitatea, curajul. 

Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii 
educaţionali – grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din 
partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi 
modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane. 

Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii,  în care 
rolul său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-
au adăugat alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, 
adică toţi aceia care asigură educaţia non-formală. Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă 
izolată, în afara comunităţii, cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată 
exclusiv în cadrul familiei, fără aportul calificat calificat al şcolii. Acţiunea concentrată a factorilor 
educativi este un deziderat important, pe care şcoala şi grădiniţa trebuie să-l conştientizeze şi să-l 
concretizeze. 

Personalul specializat al grădiniţei şi al şcolii ar trebui să orienteze familia pentru ca aceasta să-
şi sporească rolul în formarea personalităţii copilului. Are drept  atu interesul celor mai multe 
familii pentru confortul material şi spiritual în care creşte copilul, nivelul cultural la care se prezintă 
astăzi cele mai multe familii din ţara noastră. 

Până la vârsta preşcolarităţii familia s-a îngrijit de nutriţia copilului, de condiţiile sale de trai, a 
imprimat copilului un program zilnic, s-a ocupat de sănătatea sa fizică şi morală, atribuţii pe care şi 
le îndeplineşte şi în continuare. În familie s-au pus bazele comunicării prin limbaj, ale 
interrelaţionării cu semenii, s-au creat atitudini faţă de realitatea înconjurătoare. Drept factor care 
frânează relaţia este de luat în seamă  neimplicarea multor părinţi în actul educaţiei din cauza 
programului de muncă prea complicat sau întreruperea pentru perioade mai mari sau mai mici, a 
contactului părinţilor cu copiii lor, adesea lăsaţi în grija bunicilor sau a unor persoane străine de 
familie . 

Este datoria oricărui cadru didactic să monitorizeze întregul sistem de factori care influenţează 
formarea copilului, să-i orienteze astfel încât acţiunea lor să fie pedagogică, mai aproape de şcoală . 

Acţiunea adulţilor ar trebui să fie orientată nu doar spre copilul de care sunt legaţi, ci către toţi 
copiii. În fond, îi pregătim pe copii pentru o societate mai bună, mai democratică şi nu trebuie să ne 
fie indiferent cum se vor comporta copiii noştri peste 15-20 de ani . 

Grădiniţa tradiţională a folosit convorbirea zilnică a educatoarei cu părinţii care însoţesc copiii 
dimineaţa sau îi iau acasă la sfârşitul programului, serbarea şcolară, lecţia deschisă cu participarea 
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părinţilor, lectoratul pentru părinţi, care şi-au dovedit eficienţa în timp. Putem găsi şi forme noi de 
colaborare, reciproc avantajoase . 

Relaţia părinte-şcoală/grădiniţă trebuie să se bazeze pe încredere. Încrederea înseamnă 
cunoaştere şi preţuire reciprocă, respect şi dorinţa de comunicare. Ascultarea părinţilor care 
povestesc mici întâmplări din familie în care e implicat copilul poate conduce la evaluarea mediului 
familial, pe baza căreia se ia decizii. Educatoarea trebuie să fie prietenoasă, să încurajeze, să 
aprecieze  contribuţia familiei la educaţia copilului. La rândul său, educatoarea prezintă întâmplări 
din grădiniţă, dovedind familiei interesul faţă de  evoluţia copilului, faptul că nu-i este indiferent 
cum se prezintă acesta.  

Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public nu poate fi realizată decât în interiorul 
spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţiei cu mediul social, cultural şi economic. Se 
impune, deci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul, realizarea de partneriate autentice. 
Proiectul de parteneriat le foloseşte părinţilor pentru a cunoaşte şi respecta obligaţiile legale privind 
creşterea şi educarea copiilor, cadrelor didactice pentru perfecţionarea muncii în echipă, 
cunoaşterea copiilor ce vor fi preluaţi în clasa I, cunoaşterea cerinţelor şcolii.   

Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor educaţionale. 
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa 
colaborării cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi  
conştientă, interesată şi reciproc avantajoasă. 

Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are autoritatea 
socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea - dată de 
pregătirea psiho-pedagogică a personalului didactic - de a aprecia care sunt nevoile, posibilităţile 
copilului, raportate la cerinţele societăţii. 
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ȘEZĂTOARE 
2018 

Educ: prof. SONEA MARIA 
 
 

DESCHIDE UȘA CREȘTINE! – COLIND 
Deschide ușa creștine 

Că venim din nou la tine 
Drumu-i lung și-am obosit 

De departe am venit.  
 

Și la Viflaeem am fost  
Unde S-a născut Hristos,  
Și-am văzut pe-a Sa mama 
Pe care Maria-o cheama.  

 
Cum umbla din casă-n casă  

Ca pe fiul ei să nască. 
Umbla-n sus și umblă-n jos 

Ca să nască pe Hristos. 
 

Copil I: 
Fiincă azi e serbare 
Şi cu toţii aţi venit, 

Noi vă facem o urare 
Şi vă spunem: „Bun sosit!” 
Dragi bunice, dragi bunici, 

Dragi mămice şi tătici, 
Vă poftim la şezătoare. 

Am să-ncep c-o ghicitoare: 
Ce este o şezătoare? 
Cine ştie mâna sus, 

Să vedem ce-aveţi de spus! 
 

Copil II 
Orice zi de şezătoare 
E un fel de sărbătoare 

Când prietenii se-adună 
Şi muncesc cu voie bună 
Treaba lor cu toţi şi-o fac, 
Dar nici din gură nu tac. 
Basme, glume, ghicitori 
Se spun pe la şezători. 

 
Copil III: 

Bună vremea, gazdă-aleasă! 
Doar n-am face cale-ntoarsă, 

C-astă seară, vrei nu vrei, 
Noi ne-am strâns cu mic cu mare 

Şi-am venit la şezătoare 
Bucuroşi de oaspeţi? 
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Copil IV: 
Sunt fete mândre şi feciori, 
Mult îndrăgiţi colindători 

- Haideţi, oameni buni, poftiţi, 
Lângă noi acum să fiţi 
Pe Hristos dacă-l iubiţi 
Cu noi ca să prăznuiţi. 

 
Copil V: 

Când vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea, 

Se scutură din nori 
De sfinte sărbători; 
Povești cu ingerași 

Pentru copii poznași, 
Povesti cu sfinții părinți 

Pentru copii cuminți. 
 

Copil VI: 
Din cer ninge liniștit 

Peste case, pomi și crânguri. 
Iată, fulgii ne-au șoptit 

Ca să nu mai stăm pe gânduri! 
Totu-i alb în jur cât vezi 

Moi podoabe pomii-ncarcă 
Și visează sub zăpezi 

Satele-adormite parcă! 
 

Copil VII: 
De-atunci, în seara de Crăciun, 
Creştinu împarte ce-i mai bun. 

Sărbătorind cum se cuvine 
Această naştere divină. 

Cu toții brazi împodobesc 
Și casele își primenesc, 

Copiii pleacă la urat 
Şi nu se opresc din colindat 

Până ce toţi n-au ascultat 
Povestea lui Iisus cel lăudat. 

 
Copil VIII: 

Şi pe la case se opresc 
Şi gospodarii îi cinstesc, 

Covrigi, plăcinte, cozonac 
Cu dărnicie îndeasă-n sac. 
C-aşa-i în seara de Ajun 

Sunt obiceiuri din străbuni. 
 

Copil IX: 
Oaspeți dragi, bine-ați venit, 

Astăzi noi ne-am pregătit 
Obiceiul strămoșesc 
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Prin grai dulce românesc. 
Anul care se termină 

Ne-a găsit cu masa plină, 
Casă nouă îngrijită 

Pentru oaspeți pregătită. 
 

Copil X: 
Am pus pâine, vin pe masă 
Că astăzi din casă în casă 

Iarași vin colindători 
Că așa-i de sărbători. 

Noi gazdele primitoare, 
Ne-am gătit de sărbătoare 

Să primim colindători fete mândre și feciori. 
 

Copil XI: 
Iată-mă sunt româncuţă 
Sunt micuţă, dar drăguţă 
În picioare-am opincuţe 
Pe cap, năframa cu flori 
Iar la brâu port tricolor. 
Am sorțulete frumoase 

Cum le știe mama coase. 
Iar la gât mi-am pus mărgele 

Tot dintr-ale mamei mele. 
Iată-mă sunt româncuţă 

Sunt micuţă, dar drăguţă. 
 

Copil XII: 
Mă cunoaşte orișicine 

Sunt român şi-mi şade bine. 
Mama-mi zice puisor 

Tata-mi zice că-s fecior. 
Mă îmbracă, mă gătește 
Uite-ața pe românește 
Cu opinci, cu zurgălăi 
Cum stă bine la flăcăi 
Şi cu cuşma pe-o ureche 
Ca să le fiu drag la fete. 

 
SUNT UN PUI DE ROMÂNAȘ 

Sunt un pui de românaș, 
Jucăuș și drăgălaș 
Și vă spun la fiecare 

Că-s isteț nevoie mare 
Nu e sărbătoare-n sat 

Să nu m-apuc de cântat 
Tot pe loc, pe loc, pe loc 
Si din gură strig cu foc. 

 
Strai frumos vom îmbrăca 
Și la horă vom cânta 
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Hora noastră românească 
Cine-o joacă să trăiască. 

Nu e sărbătoare-n sat 
Să nu m-apuc de cântat 

Tot pe loc, pe loc, pe loc 
Si din gură strig cu foc. 

 
Copil XIII: 

A sosit Crăciunul 
O, ce bucurie! 

Tu ne-aduci Iisuse 
Har și veselie 

Ce frumos e bradul! 
Ce frumos e tot! 
O, ce bucurie! 

 
Copil XIV: 

Măi braduț, fii tu drăguț, 
Așteaptă-mă un picuț 

Șă-ți pun globuri, jucării, 
Beculețe mii și mii 

Șă sclipești în noaptea asta 
Și să luminezi fereastra 
Șă se vadă de departe 
Că așa scrie –n carte 

Despre noaptea de Crăciun 
Despre noaptea de ajun,  

C-ar veni pe-al  iernii drum 
Sania lui Moș Crăciun. 

 
Copil XV: 

Brăduleț plin de culori 
Și de daruri multe 
Ai venit aici la noi 

De pe vârf de munte. 
Cu beteală am sa te-mbrac 

Și steluțe o mie! 
 

Copil XVI: 
Când la Betleem Maria, 

Săvârşind călătoria, 
L-a născut pe Fiul Sfânt 
Îngerii din cer cântând 

Au dus vestea-n lung şi-n lat 
Că un Rege luminat 
Cu mărire va veni, 

Pământul va moşteni. 
 

TREI PĂSTORI – COLIND 
 

Trei păstori se întâlniră 
Trei păstori se întâlniră 
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Raza soarelui, floarea soarelui 
Și așa se sfătuită: 

 
Haideți fraților să mergem 
Haideți fraților să mergem 

Raza soarelui, floarea soarelui 
Floricele să culegem.  

 
Și să facem o cunună 
Și să facem o cunună 

Raza soarelui, floarea soarelui 
S-ompletim cu voie bună.  

 
Și s-o ducem lui Hristos 
Și s-o ducem lui Hristos 

Raza soarelui, floarea soarelui 
Să ne fie de folos. 

 
Copil XVII: 

Această colindă vie 
O-nchinăm cu bucurie 
Și cu mare veselie 

C-am ajuns și-n acest an 
Să vă spunem ,,La multi ani!” 

Vă urăm ca de Crăciun 
Să primiți pe moș ajun 
Deci rămâneți sănătoși 
C-ați fost tare inimoși 
Și rămâneți luminați 
Și colinde ascultați. 

 
Copil XVIII: 

Noi umblăm și colindăm 
Pe Isus să-l înălțăm 
Și vestim a lui iubire 
Care-aduce mântuire. 

Noi umblăm cu gând frumos 
Ca să spunem de Hristos 
Și mărturisim prin lume 

Pretutindeni Sfântu-I nume. 
 

Copil XIX: 
Colinde, colinde, colinde 
Așa colindăm an de an 

În noaptea colindelor noastre 
Ne-așteaptă covrigi,ger și bani 

Colinde, colinde, colinde 
Veniți lângă noi gospodari 

Că-n vremea colindelor noastre. 
 

Copil XX: 
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Copilași frumoși 
Stau la geamuri luminate 

Cântând bucuroși 
Sus pe cer o stea s-aprinde 

Luminând voios 
Căci în seara cu colinde  

S-a născut Hristos. 
 

Copil XXI: 
O colindă  mititică  

Eu o știu de la bunica 
Și o cânt mai către seară 

Când e moș crăciun pe-afară. 
Hai să o rostiți cu mine 

Fiindcă  moșul vine,  vine 
De departe, de pe munte 
Și-o să-i placă s-o asculte. 

 
Copil XXII: 

Pentru anul care vine 
Vă urăm cum se cuvine 
Să trăiţi, să aveţi parte 
De belşug şi sănătate. 
Viaţa-ntreagă să vă fie 

Fericire, bucurie. 
Să ne creşteţi Feţi-frumoşi 

Şi la minte sănătoşi. 
 
 

Copil XXIII: 
Am venit să colindăm, 

De bine să vă urăm: 
Sănătate şi noroc 

Şi tot anul plin de rod! 
Mulți ani să trăiți, 
Bucuroși să fiți! 
Veseli, fericiți, 

Să ne mai primiți, 
To cu voie bună 

După datina străbună. 
 

Copil XXIV: 
Rămâi gazdă sănătoasă 
Noi plecăm la altă casă 
Şi-acolo-m colinda 

Până când s-o însera. 
Iar la anul care vine 

S ne aștepți tot așa bine. 
Să deie bunul Dumnezeu 

Noroc și bucurie 
La toată casa de români 

Belșug și veselie. 
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Cântec de Crăciun 

 
Se aude peste tot 

Cântec de Crăciun 
Mii de clopoței 
Vine moșul bun 

Toți ne-am pregătit 
Și îl așteptăm 

Moș Crăciun noi te iubim 
Și ne bucurăm. 

 
Ce frumos, ce frumos 

Este de Crăciun 
Astăzi noi ne întâlnim 
Cu moșul drag și bun 

HEI.... 
De Crăciun, de  Crăciun 

Suntem toți aici 
Haide, vino Moș Crăciun 

Pentru noi cei mici. 
 

Suntem fericiți 
Suntem pregătiți 

Moș Crăciun te așteptăm 
Și ne bucurăm. 
Am visat mereu 
Cadouri fel de fel 

Dar și știi ne-am bucura 
Și de unul mititel. 

 
Ce frumos, ce frumos 
Este de Crăciun 

Astăzi noi ne întâlnim 
Cu moșul drag și bun 

HEI.... 
De Crăciun, de  Crăciun 

Suntem toți aici 
Haide, vino Moș Crăciun 

Pentru noi cei mici. 
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MAGIA SÃRBÃTORILOR DE IARNÃ 
Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

Prof. Maria Vranău 
Şcoala Gimnazială Şintereag- structura Cociu/ 

Şcoala Gimnazială “Sever Pop”Poiana Ilvei, Bistriţa-Năsăud 

 Şcoala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, 
deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți 
factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza 
pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile 
familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi, o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, 
absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu 
află și modul lui de comportare în condițiile școlare.  

Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul 
proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. După cum 
spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o 
civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală.  

 Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesorr şi pentru elevii 
săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase 
este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare 
că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile 
directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, 
independent, participant conștient la propria dezvoltare.  

Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, 
iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. În plus,  parteneriatele dintre școală și 
familii pot ajuta profesorii în munca lor, pot perfecționa abilitățile școlare ale elevilor, pot 
îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, abilitățile educaționale ale părinților, pot 
dezvolta abilitățile de lideri ale părinților sau pot conecta familiile cu membrii școlii. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii. 

Un real parteneriat între şcoală şi familie nu  este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la 
reducerea ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra 
educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se 
implică, transformând experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi 
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îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultateimpresionante.  
         Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor 
şcolare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui 
mediu familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se 
corelează sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură. 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 
 

Profesor  Înv. Primar Zinveliu Maria Simona 
Școala Gimnazială Bichigiu 

 
 
Exista anumiți factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii mai précis  

şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, 
sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care 
se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. Colaborarea dintre familie şi şcoală 
este un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai împreună se poate reuşi ca 
societăţi să primească un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, capabil să 
relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale 
cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc 
părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor.   

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru 
şi şcolarul nostru.  Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea 
dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate 
de acţiune când este vorba de interesul copilului. 

Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: prezenţa la şedinţe şi lectorate ; asistarea elevilor în 
efectuarea temelor  ;participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive  ; organizarea unor 
expoziţii, serbări, excursii ;organizarea unui colţ verde în şcoală  ; atragerea unor fonduri pentru 
şcoală; susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 

Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 
a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea     elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. . Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să 
iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care 
părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor 
dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. n ciuda faptului 
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ca intr-un an scolar, mai are loc si serbarea de 8 martie, dedicata tuturor mamelor, si se mai poate 
organiza chiar si o serbare la sfarsit de an scolar, atmosfera din cadrul acestor serbari nu se poate 
compara cu atmosfera de la serbarea de Craciun. Fiecare copil din clasa, sau din grupa de la 
gradinita va avea un rol important in cadrul serbarii, pentru ca va avea de recitat o poezie specifica, 
iar la final va fi recompensat de catre nimeni altul decat Mos Craciun. Cu siguranta copiii se bucura 
mult mai mult de prezenta mosului la serbare, decat de prezenta celor dragi, asa ca este obligatoriu 
ca mosul sa fie prezent la un asemenea eveniment. 

 
  Bibliografie:  
Revista învățătorilor; Perspective didactice Nr. 1 2015 
Revista: Învățământul preșcolar și primar 3-4 2018 Editura Arlequin 
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IMPORTANȚA  SERBĂRILOR  ŞCOLARE 

 
Profesori înv. preșcolar: GIUROESCU ILEANA  LOREDANA 

MARIAN VIOLETA NICOLETA 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 53, CONSTANȚA 

 
 
Serbarea şcolară   
 
 Reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire, de a-și antrena / 

exersa memoria, este o modalitatea de dezvoltare a personalității copilului, cultivându-le înclinaţiile 
artistice, sensibilitatea artistică dar și aptitudinile. Prin conţinutul vehiculat al serbării, copiii culeg o 
bogăţie de idei, impresii, trăiesc ,,autentic” spontan şi sincer situaţiile redate, ei nu participă motric 
ci doar intelectual și afectiv. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică 
este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  sau grădina 
şcolii) amenajate în chip sărbătoresc.  

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu–le viaţa, făcând–o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a spectatorilor 
îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare. De aceea, se asigură înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţional, important a  părut a fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu 
cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de copii cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

Pregătirea copiilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare activitate în parte. Totodată, este importantă planificarea din timp a unei serbări 
școlare. Dacă această serbare va fi ținută în timpul perioadelor de evaluare, copiii nu se vor putea 
concentra pe reușita acestei serbări. Din acest motiv, evident că o serbare va trebui ținută înainte de 
vacanță când perioadele de evaluare iau sfârșit.  

Un alt mare avantaj al unei serbări școlare este cooperarea și nu doar între ei ci și cu profesorul 
coordonator sau cu alte persoane implicate în organizarea serbării. Fără a realize, copiii își dezvoltă 
și abilitatea de a vorbi în public. Creativitatea va fi fără îndoială marele plus din spatele unei astfel 
de acțiuni. Copiii au șansa să își depășească limitele, să își testeze imaginatia și să își exerseze 
creativitatea, perseverența, capacitatea de rezolvare a problemelor.  

Rezultatul final al unei serbari scolare nu consta doar intr-un spectacol propriu-zis pus in scena 
de elevi sub coordonarea unui profesor. Beneficiile sunt multiple: în primul rand in spatele orelor de 
exersare pentru spectacolul final, participantii trebuie sa lucreze impreuna. Astfel se sudeaza 
prietenii, se creeaza incredere si un sentiment ca toti fac parte dintr-un anumit grup. Va creste 
increderea in sine si respectul de sine in special cand sunt martori la aprecierea celor din jur, la 
admiratia parintilor, toate acestea confirmandu-le munca si perseverenta.  
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Participarea la o serbare scolara presupune ca elevii sa vada lucruri din diferite perspective, 
invitandu-i sa imparta controlul unei naratiuni intre diferiti actori. Acestea sunt abilitati care 
depasesc in mod frecvent doar rezolvarea unor probleme și, prin urmare, ar trebui încurajate pentru 
ca beneficiul este dezvoltarea unui stil personal.  

Iar ca o concluzie personala pot spune ca orice serbare scolara are drept scop aprecierea 
participantilor, a artei si a culturii ceea ce nu poate aduce decat bucurie si admiratie pentru toti cei 
din public! 
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Importanța implicării părinților în activitățile educative 
 

Prof. Pleșu Mariana 
Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur’ 

 
 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 
familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor 
devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face 
abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au 
nevoie una de alta. 

Şcoala, ca instituţie extrafamilială, trebuie să exercite o foarte mare influenţă pozitivă asupra 
elevilor, dar baza o oferă părinţii, deoarece comportamentul se învaţă acasă ,iar părinţii, 
conştientizând regulile sociale, se pot impune ca modele de urmat, pentru că numai aşa şcoala şi 
familia pot reprezenta o atitudine unitară în educaţie. Prin stabilirea unui echilibru perfect între 
responsabilităţi  şi drepturi se poate obţine un climat armonios între membrii care aparţin unui grup, 
pentru că de multe ori comportamentul elevilor, carenţele în educţie, slaba conştientizare a rolului 
individului în scietate, provoacă frecvent disfuncţionalităţi în bunul mers al lucrurilor. Indiferent  la 
ce şcoală învaţă, indiferent de mediul social din care provin şi oricare ar fi colectivul în care sunt 
integraţi , elevii trebuie să accepte că nu există drepturi fără obligaţii , dar această conştientizare îşi 
are rădăcinile în anii pe care i-a petrecut în exclusivitate în sânul familiei.Este clar că fără ajutorul 
părinţilor , fără susţinerea lor bazată pe încrederea în actul calitativ de instruire , şcoala , fie că 
rămâne de multe ori un loc unde se pleacă de acasă , fie că este o instituţie care se zbate din greu  
pentru a trezi la viaţă caractere latent. 

 
Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii  săi se implică în activităţile 

extracurriculare ale şcolii sau îi sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste 
fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare îşi va 
respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. 
Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, puterea, curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, 
implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi timp valorile unui mare pedagog 
care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie 
de calitate   

 
De foarte multe ori, părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru 

dezvoltarea unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de 
educația copiilor. Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de 
curs sau în activitățile extracurriculare. Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe 
care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia.Fără implicarea și ajutorul 
părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și 
modul de lucru. 

 În școala noastră, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, precum serbări și proiecte educative, determinându-i să adere la ideea de colaborare 
activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că 
ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul 
copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare au înțeles mai bine importanța prezenței lor în activitatea 
școlară a elevului și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala 
noastră.Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. necesită un efort suplimentar. Copiilor li 
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se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 
conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi  

 
Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 

școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școala noastră. 

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de 
folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 
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Importanța  activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar Voinea Mariana 

Colegiul Economic Călărași 
 
 

,,Copiii sunt cinstea părinților, iar părinții- lauda fiilor” Proverb românesc 
 
Şcoala deschide copilului o lume nouă, o lume în care semnele și simbolurile structurează 

limbajul propriu vieții intelectuale. Copilul, ca membru al comunității școlare, se poate descoperi pe 
sine dincolo de graniţele familiei din care face parte. Şcoala apare astfel ca un important mediu de 
socializare şi ca un spaţiu al cunoaşterii şi formării de sine. Tărâmul şcolii însă este unul mult diferit 
de cel al familiei, al grădiniţei, dar şi de cel al comunităţii în general.  

Pentru părinţi, momentul intrării la școală a copilului e momentul în care ei trec de la statutul de 
primi educatori ( familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu 
înseamnă că rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care 
părintele împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia 
copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de 
implicare activă în cadrul ei. Adesea, de felul în care copilul este îndrumat către lumea școlii de 
către părinți, depinde și interesul lui pentru aceasta, bucuria de a se implica și disponibilitatea de a 
aloca timp pregătirii şcolare, toate cu efect asupra devenirii lui intelectuale. 

Atunci când părinţii, școala și ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri 
în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Când  
părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor 
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a 
scăderii delicvenţei juvenile. 

Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor 
constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. 
Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine 
dezvoltarea globală a copilului.  

Unul dintre obiectivele  învățământului modern o reprezintă formarea elevului activ, 
independent, participant conștient la propria dezvoltare. 

 Sunt multe modalități de colaborare între familie și școală: discuții, teme săptămânale de 
consiliere pentru părinți, ședințe și lectorate cu părinții, vizite la domiciliul copiilor, activități 
demonstrative, serbări, excursii, lecții-vizită, plimbări,  antrenarea părinților în derularea proiectelor 
de parteneriat cu instituții din comunitate, voluntariat din partea parinților în organizarea și 
desfășurarea unor acțiuni de voluntariat. 

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extracurriculară permite adâncirea cunoştinţelor 
şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. 

Serbările copilăriei, în special Serbarea de Crăciun, sunt momente de maximă bucurie, atât 
pentru copii cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc 
lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În aceste 
împrejurări implicarea părinților este oportună deoarece le oferă acestora posibilitatea de a-și 
descoperi copiii de a le cunoaște înclinațiile  artistice, de asemenea vor învăța să-și aprecieze 
obiectiv copiii, să aibă mai mult tact, mai multă răbdare, precum își pot însuși unele metode noi de 
lucru cu copiii. 

Părinții au șansa de a deveni participanți la educație prin implicarea afectivă și prin emoțiile 
trăite alături de copiii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înțelege mai bine, de a-i 
observa. 
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Un exemplu elocvent îl constituie spectacolul ,,Centenarul Marii Uniri”, în care  au fost cooptaţi 
elevi ai tuturor claselor din învățământul primar, învățători și părinți ai elevilor Colegiului 
Economic. Astfel, în biserică elevii au prezentat o serie de cântece patriotice, poezii şi chiar 
dramatizări. Trebuie spus că impactul asupra părinţilor a fost unul deosebit, aceştia fiind 
impresionati de  căldura şi  emoţia cu care propriii lor copii au spus poezii, au cântat. De asemenea,  
se putea vedea pe chipul lor mândria de a fi părinte, de a-ţi vedea copilul interpretând un rol într-o 
scenetă. 

La activitățile realizate în parteneriat cu Muzeul Dunării de Jos și cu Biblioteca Județeană 
părinții ne-au fost alături și ne-au sprijinit lucrând alături de ei in ateliere sau participând alături de 
ei la prezentări de carte sau la activitățile din sala de lectură. Copiii simt dragostea și apropierea 
părinților, nu numai prin bunăvoința și bucuriile ce li se oferă acasă ci și interesul pe care părinții îl 
acordă în realizarea activităților extrașcolare. 

Acțiunile de educație ecologică constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școală, 
care contribuie la formarea unei comportări atente şi corecte faţă de natură .  Când participă la unele 
din aceste activități alături de părinți copiii imită activitatea și comportamentul acestora, trăiesc 
mândria de a-și vedea părinții în situații  apropiate lor și de a-i aprecia și mai mult. De asemenea 
părinții i-au sprijinit pe copii în colectarea hârtiei reciclabile și a obiectelor din plastic. 

În acțiunile de voluntariat am avut același sprijin din partea părinților. Copiii au donat hăinuțe, 
dulciuri, cărți și jucării unor copii din zone defavorizate.  

Participarea activă a părinților la activitățile din școală le creează copiilor sentimente de 
siguranță, înțelegere, bucurie; copilul arată ce știe, ce poate să facă, iar părintele este mândru de 
copilul său în relație cu ceilalți. Așa pot să aprecieze împreună activitățile, faptele, evenimentele, 
rezultatele obținute. Părinții vor avea “măsura” evoluției copilului său, comportarea în colectiv. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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COLINDAM PE MOS CRACIUN 
 

SC. GIMNAZIALA ,,THEODOR COSTESCU’’ DROBETA TR.SEVERIN 
GRUPA MONTESSORI 

GHID LUCIA MARICHESCU 
 

 
      1.BIANCA:Ninge,bradu-i pregatit, 

Azi in clasa noastra 
Asteptam mosul iubit 
Sa ne bata la fereastra. 
Cantace si poezii toti am invatat. 
Mosule,sa nu intarzii, 
Doar adresa n-ai uitat! 
Ti-am trimis multe scrisori 
Si ti-am spus in fiecare 
Sa ajungi de sarbatori, 
Te asteapta grupa mare.! 
 
2.Lucas : Iarna alba,jucausa 
A batut la noi la usa. 
Ne-a  adus fulgi de zapada, 
Plapuma alba pe strada. 
A-mbracat copacii goi 
Cu hainute toate noi, 
Brazii verzi a-mpodobit, 
Sarbatorile –au pornit, 
Cu colinde ,zurgalai 
Cum e datina la noi. 
 
Beatrice: Colinde,colinde, 
E vremea colindelor, 
Caci gheata se-ntinde 
Asemeni oglinzilor. 
Si tremura brazii 
Miscand ramurele, 
Caci noaptea de azi-i 
Cand scantee stelele. 
 
Colind:,,Am plecat sa colindam 
          Domn,Domn sa-naltam....”” 
 
4.Selena: Mamica mi-a cusut o ie 
  Si-o imbrac cu bucurie... 
  Mi-am pus si fota si bundita 
  Caci e serbare in gradinita. 
  Am si opinci am si naframa 
  Priviti-ma acum cum joc 
  Si mandra,, Hora Prahoveana”” 
  Si,, Alunelul”” cu noroc 
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5.Sofia: Foaie verde busuioc, 
Hai copii cu toti la joc, 
Hora mare sa-nvartim, 
Cu totii sa ne veselim! 
 
6.Stefan: Nu e tara mai frumoasa  
Cum e tara  Romaneasca! 
Si nu e hora sub soare 
Mandra cum e hora mare! 
Jucati hora mai cu foc, 
Pasii nu sunt grei de loc. 
Chiarde ne mai incurcam 
Doar jucand hora invatam! 
 
  Cantec:Pe zapada zboar,zboara 
Cling ,cling,cling o sanioara 
Si in ea e un mosneag, 
Mos Craciun cel bun si drag! 
Refren:Mos Craciune ,bun sosit 
Bradul nostru-mpodobit  
Cu stelute argintii 
Mult te-a asteptat sa vii. 
Bradul nostru-mpodobit  
Iti ureaza ,,Bun venit!” 
 
7.Robert:Prin nameti ,in fapt de seara. 
A plecat catre oras  
Mos Craciun c-un iepuras 
Inhamat la sanioara. 
Drumurile-s troienite, 
Noaptea vine,gerul creste... 
Cu urechile ciulite 
Iepurasul se grabeste. 
 
8. Ayan: Uite-o casa colo-n vale, 
Cu ferestre luminate. 
Mosul s-a oprit din cale , 
Cu toiagu-n poarta bate: 
 
9. Raul:_Buna seara,buna seara ! 
Iaca,vin cu sanioara 
Si cu daruri proaspete. 
Bucurosi de oaspete? 
   
8.Ayan:_Bucurosi,bucurosi, 
Striga glasuri de copii... 
Mosule,de unde vii? 
 
9.Raul:_Iaca vin din mosi-stramosi, 
  Incarcat cu jucarii! 
 
10.Valentina:Noaptea-i rece  si albastra.... 
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 Ies copiii la fereastra, 
Sa se uite cum coboara, 
Prin troianul urias, 
Mos batran cu-n iepuras 
Inhamat la sanioara. 
 
Colind: Mos Craciun cu plete  dalbe”” 
 
11.Ionut:Mosule, cu renii tai 
Bine ai venit la noi! 
Te-asteptam cu nerabdare, 
Acum in prag de sarbatoare! 
 
12.Cristian: Mosule cel drag si bun 
Si cu sacul mereu plin, 
Dulciuri ,jucarii tu cari 
La copiii mici si mari. 
 
13.Bogdan:Mosule,cum poti sa vii, 
Peste dealuri si campii 
Si la sat si la oras 
Pentru dragii copilasi? 
Cu bastonul faci magie? 
Asa mi s-a parut mie... 
Cum deai in sacul tau 
La Craciun,mereu,mereu, 
Pentru mic si pentru mare, 
Cate-un dar la fiecare? 
Cum de afl,i cum ghicesti, 
Sau poate ca nimeresti, 
Fiecare ce-si doreste? 
Uite, asta ma uimeste!!! 
 
 
14.David:Mosule cu barba alba 
Si privirea-ti mereu calda 
Te-asteptam la noi in tinda 
Sa-ti  cantam dintr-o colinda! 
 
Colind:,,Sus boieri nu mai dormiti...”” 
 
15Raisa:Am pornit la colindat 
In ajun ,mai pe-nserat, 
Gazdele le-nveselim 
Mere si colaci primim. 
 
16.Daria:Mos Craciun bradul ridica 
 Si surade bucuros 
O fetita mititica 
Un colind canta duios... 
 
Colind:,,O, brad frumos,o brad frumos...”” 
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17.Mihaela:O, ce veste minunata!”” 
   Se aude cristalin, 
  Bradul este decorat, 
,,Craciun binecuvantat!”” 
 
18.Toti:Sorcova vesela....”” 
 
 
 
19.12.2018 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
Prof. Dumitru Marilena,  

Liceul Tehnologic “Panait Istrati”, Brăila 
 

„Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit şi cuviincios, 
într-o margine de cetate, iar oamenii tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de tirania 
profesoratului. Căci totul şi toţi le dau lecţii. Totul trebuie învăţat din afară şi pe dinafară, iar 
singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeţi că au şi ei de 
spus ceva, de mărturisit ceva? Şi nu vedeţi că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem 
doar mijlocitori între ei şi ei înşişi (dar nici asta nu trebuie să le fie spus)” (C. Noica, 1990, pp. 7-8). 

 Se remarcă în epoca noastră contemporană un interes deosebit pentru ceea ce se numește 
activitate extracurriculară.  

Definiția acestui termen este următoarea: “Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice 
care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de 
disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. Activităţile 
extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara 
orarului principal.” Activitate extrașcolară înseamnă o “activitate organizată, dusă de elevi în timpul 
liber în cadrul unor instituții speciale, cum sunt cluburile sau bibliotecile pentru copii”. Acești doi 
termeni se întrepătrund, putând deservi ca sinonim unuia altuia. 

 Este nevoie de aceste activități? Răspunsul este cu siguranță DA. Și aici pot veni cu exemple 
din experiența mea ca părinte și cadru didactic. În timpul acestor activități se observă cum acea 
graniță dintre profesor și elev, elev și disciplină- acolo unde unui elev îi era o teamă de un anumit 
obiect, cu prilejul unei astfel de serbări toate temerile au dispărut elevul arătând un interes în 
continuare.  

Un profesor este un “mijlocitor între ei şi ei înşişi”în sensul că nu este de ajuns să le spunem ce 
să repete la nesfârșit, uneori chiar pe derost noțiuni de gramatică/vocabular, este de datoria noastră 
în primul rând să aducem în prim plan interesul elevului pentru disciplina pe care o predăm și după 
aceea acționăm cu mijloace pedagogice mai clasice, poate plictisitoare pentru unii elevi. 

 Interesul pentru discipline este activat de exemplu prin aceste serbări, sau mai bine zis activități 
extrașcolare/extracurriculare, interdisciplinare. Am să dau aici un exemplu de activitate cu ocazia 
sărbătoririi centenarului cu o clasă a opta – am strâns laolaltă trei discipline: istoria, engleza și 
muzica. Activitatea a durat două ore și elevii nici nu au simțit când a trecut timpul. Aceștia au avut 
ocazia să își reactiveze cunoștințe cumulate la istorie, vocabularul și gramatica limbii engleze și au 
exersat chiar instrumental vocal. 

 În organizarea acestor activități este necesară folosirea unor mijloace de învățământ care 
reprezintă ansamblul de obiecte, instrumente, produse, aparate, echipamente și sisteme tehnice care 
susțin și facilitează transmiterea unor cunoștinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții 
și realizarea unor aplicții în cadrul procesului instructiv-educativ.  

Bloock definește mijloacele tehnice de instruire ca fiind acele dispozitive și tehnici născute din 
revoluția mijloacelor de comunicare, ce pot fi folosite în scopuri didactice, luate individual sau în 
combinație, pe lângă profesor, manual și tablă. Ele includ acele aparate și instalații cuprinse în 
generațiile III -IV, respectiv aparatele de proiecție, de înregistrare redare audio, instruire 
programată, inclusiv calculatoarele electronice (generația a V-a) și alte elemente de hardware. 

 O scurtă clasificare a acestor mijloace ar fi următoarea: 
- mijloacele  tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru 
- mijloacele  tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc 
- mijloacele  tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul 
 Un citat celebru aparținând Mariei Montessori spune așa: „Să nu-i educăm pe copiii noştri 

pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să 
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ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” Acest ciatat completează și susține 
importanța acestor activități în afara școlii. Acestea pregătesc copilul să devină un viitor adult 
pregătit să gestioneze situațiile pline de emoții, presiune. De asemenea dezvoltă la elevii capacitatea 
de a lucra în echipă și de a își exersa diferite aptitudini latente până în acel moment.  

Personalitatea copilului nu se poate dezvolta pe deplin dacă este pus tot timpul să urmeze reguli 
și să stea în bancă – unii copii au abilități de memorare diferite, kitentezic, auditiv, vizual. Dacă nu 
expunem un elev la cât mai multe metode și mijloace educative de predare învățare, nu le vom trezi 
interesul pentru disciplina pe care o predăm, prin “noi” înțeleg cadrele didactice. Și unde se poate 
întâmpla acest lucru decât prin implicarea lor într-o activitate în afara școlii. Pledez prin acest 
articol pentru o mai mare flexibilitate a învățământului românesc.  

Toate lucrurile sunt interconectate și eu cred cu tărie faptul următor: dacă evul ar fi expus la un 
număr mare de acest gen de activități, absenteismul școlar ar fi la un nivel mai scăzut decât este în 
prezent. 

În concluzie, îndemn profesorii la cât mai mult curaj în organizarea acestui gen de activități. 
Elevii pot veni cu propuneri, vor fi mai responsabilizați și vor activa în ei micul viitor adult. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

ROȘCA  MARILENA - ȘCOALA PRIMARĂ BOGATA 
 

Nimic nu-i mai frumos, mai nobil decât meseria de educator, de călăuză a celor mai curate 
suflete și mai pline de energie mlădițe. Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile 
și tradițiile în care s-au născut, să-i învățăm să iubească meleagurile natale, portul românesc și pe 
români. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de 
care nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. 

În calitate de dascăli suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu 
care să batem la porțile cunoașterii și cu care noi vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în 
lume. De-a lungul timpului tradițiile și obiceiurile strămoșești au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. Copii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanțe. 

Orice serbare este o sărbătoare atât pentru copii cât și pentru educatorii lor dar nu în ultimul 
rând pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un bun prilej de a pune în valoare 
imaginația copiilor dar și creativitatea fiecăruia. 

Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă elevul își perfecționează 
deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-și dezvolte gustul, dragostea de frumos dar și 
aptitudinile pentru artă. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru 
realizarea unui scop comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii 
culminuează în ziua desfașurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel 
pregătirea și participarea la serbări este o acțiune în care copilul se obișnuiește să trăiască în 
colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

În proiectarea unei serbări trebuie să se ia în calcul pe lângă conținuturi care trebuie să fie 
apropiate experienței de viată a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaștere, de nou și de 
frumos, trebuie să se aibă în vedere și atmosfera de veselie și destindere dar și atmosfera încărcată 
de emoție, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil. 

Serbările școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și la lărgirea orizontului de cunoaștere a 
copiilor. Înțelegând și memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria și 
limbajul. Această formă de învățare este condiționată de dezvoltarea atenției. Materialul  artistic 
folosit trebuie să aibă valoare educativă și să cuprindă materiale accesibile particularităților 
individuale și de vârstă ale copiilor.Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât 
pentru copii cat și pentru părinți întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. 

Serbările aduc lumină în sufletele copiilor, dau aripi imaginației, creează o atmosferă plină de 
plăcere și bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările școlare am pornit de la ideea 
că nu există un alt element artistic care să poată fii aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educațional ca serbările școlare. 

Pentru copii ele reprezintă o distracție plăcută iar pentru educatori constituie prilejul de a oferi 
mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. 

 Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele spectacole urmărim atât un 
efect artistic cât și pedagogic căutând un imbold pentru a trezi copiilor dorința de a cunoaște și 
păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului 
serbările trebuie să fie înțelese de acesta și să-l afecteze psihologic. Succesul unui spectacol nu 
depinde de calitatea lui, ci de folosirea adecvată a costumațiilor și decorului și de participarea 
afectivă a copilului.  
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Când bat la porțile sufletului, Sfintele Sărbători ne bucurăm împreună cu copii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămosești și scoatem din ei comoara iubirii și din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc, cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 

Pentru e realiza o serbare reușită care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun este 
necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific tradițiilor. 

Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, 
continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări și terminând cu 
cântecele, dansurile și strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce 
vrea să le cunoasca și să le adune în mănunchi pentru a le dărui mai departe. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu elevii susțin să 
înfrumusețăm viața copiilor îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul împortant pe care-l au 
în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul prin care aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri, 
adaptându-le  particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. 

Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor cu cântece și dansuri populare, 
gândiți-vă că priviți un moment, oglinda sufletului acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o 
datorie și o onoare. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Educatoare: Marin Carmen 
Școala Gimnazială ”Ady Endre”/ GPP ”Napsugar” 

Sf. Gheorghe  / Covasna 
 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 
pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum 
formează baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi 
primele modele copiate cu fidelitate de copii.   

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o 
colaborare eficientă cu grădiniţa.   

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil.   

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, 
asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că 
familiile învaţă împreună cu copiii.  

Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine 
de personalitatea, temperamentul şi stilul său. Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi 
familie) în vederea formării copiilor este condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună 
cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de cunoaşterea familiei de către educatoare, a 
caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă principală de informaţii privind 
relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia copilului, stilul 
educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, climatul 
educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte.    

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul 
grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce 
activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce 
activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de 
aceea vor folosească toate ocaziile pentru a comunica totul familiei și invers.  

Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite, de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează 
serbări care costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 
copiilor. Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a 
decorului, în organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări.   

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de 
buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului.  

Pentru o buna colaborare gradinița - familie, realizez la grupă numeroase activități 
demonstrative, activități în care părintele participă direct alături de copil la îndeplinirea sarcinilor 
didactice. Părinții întotdeauna sunt implicați în desfășurarea diverselor proiecte tematice ”PE 
CĂRĂRILE TOAMNEI ”;  ”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ” ; ”MÂNDRU SUNT CĂ 
SUNT ROMÂN”; ” CARTEA –MICUL MEU UNIVER”;  ”ANIMALE  MARI ȘI MICI DIN 
CURTE DE LA BUNICI”. 
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Săptămânal realizez ,,Consilierea părinților ”, și în fiecare lună ne întâlnim sub forma unor 
ședinte, mese rotunde, șezători și dezbatem teme interesante, folositoare formării și dezvoltării 
armonioase a copilului  de  azi - adultului de mâine. 

Cu ocazia diferitelor evenimente din viața grădiniței organizăm serbări și concursuri, acte de 
voluntariat împreună cu părinții: ”Carnavalul Toamnei” , ” Vine, vine MOȘ CRĂCIUN”, ,,Târgul 
de iarnă”, ,,Daruri pentru îngerași de la îngerași”,  ,,ROMÂNIA –suflet de copil” , ,, MAMA-raiul 
copilăriei mele” ,,Rămas bun, grădinița”. Excursiile sunt realizate tot în colaborare cu părinții , 
aceștia având astfel ocazia să se bucure împreună și să observe cum se comportă propriul copil în 
diverse situații și sub influența unor stimuli exteriori diferiți.  

Pentru o frumoasă dezvoltare a copilului este nevoie de o permanentă colaborare armonioasă 
între cele două părți esențiale în viața copilului  GRĂDINIȚA și FAMILIA.   
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Liceul Tehnologic Odobești 
Prof: Marin Gabriela Narciza 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala zilelor noastre,  o educaţie eficientă este cea prin care reușim să pregătim 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Având un caracter atractiv, activitățile în sistem 
informal și nonformal îi introduc pe copii într-o atmosferă relaxantă, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Liceul Tehnologic Odobești s-a bucurat în ultimii ani de o bogată activitate prin intermediul 
programului Erasmus+ și sub coordonarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale.  

Proiectele au pornit din dorința de a le oferi elevilor noștri care provin din medii defavorizate 
șansa de a-și deschide orizontul spre alte culturi, de a le oferi experiența unui alt stil de viață, de a-i 
învăța să-și dorească mai mult de la viață și de a înțelege că printr-o educație de calitate, prin 
cunoașterea unei limbi străine și printr-o ambiție personală constructivă își pot construi un viitor 
frumos. Activitățile din cadrul programului Erasmus+ s-au desfășurat cu sprijinul părinților elevilor 
noștri, care au înțeles și au apreciat oportunitățile oferite copiilor lor sprijinindu-ne în toate 
demersurile efectuate pentru buna desfășurare a activităților și a mobilităților. 

Din dorința liceului nostru de a oferi elevilor și o altă perspectivă asupra învățării, profesorii au 
desfășurat două proiecte VET pe K1 prin care elevii și-au   desfăşurat stagiul de instruire practică 
prevăzut de programa școlară în străinătate. Prin participarea la aceste plasamente elevii  și-au  
dezvoltat competenţe profesionale referitoare la: realizarea planificării  calităţii proceselor şi a 
produselor/serviciilor, monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii acestora,  utilizarea softului 
specializat la locul de muncă, analizarea structurii acestuia. În cel de-al doilea proiect VET, 
mobilitatea ce a avut loc timp de patru săptămîni în Portugalia a ajutat la formarea competenţelor 
tehnice generale şi a competenţelor cheie ale viitorilor lucrători în agricultura ecologică, în scopul 
facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii, ce se va dezvolta prin pregătirea practică în ferme cu un 
înalt grad de tehnologizare. 

 Acest proiect a vizat oferirea unei alternative viabile pentru tinerii proveniţi din lumea satelor, 
aceea de a practica agricultura ecologică, un domeniu cerut de piaţa muncii cu posibilităţi mari de 
dezvoltare la nivelul ţării noastre. 

Pe de altă parte, din dorința de a-i atrage pe elevi către liceul nostru și de a le oferi cu adevărat 
experiențe de neuitat, am desfășurat un proiect Erasmus + pe K2, un parteneriat strategic între 6 țări, 
în cadrul căruia elevii noștri au realizat și au dezbătut materiale despre politeismul tuturor țărilor 
implicate în proiect, despre doctrinele religiei creștine, islamice și iudaice, sesizând asemănările și 
discrepanțele, dar și despre religia în zilele noastre și mai ales despre actele teroriste și crimele 
comise în numele religiei. 

Dincolo de această muncă a elevilor și a profesorilor de a căuta informații, de a dezbate și a 
realiza materiale pe aceste teme, elevii s-au bucurat și de partea cea mai vizibilă și mai atractivă din 
proiect, și anume, mobilitățile în țările partenere, România participând la 5 mobilități, fiecare timp 
de o săptămână. 

Activitățile propuse în cadrul acestor mobilități au fost diverse : de la vizitarea obiectivelor 
religioase și turistice importante, la participarea la ateliere de arhitectură religioasă sau pictură pe 
apă, făcând cunoștință cu arta Ebru, la descoperirea lumii vikingilor mergând pe urmele lor la Birka 
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și Uppsala, a templelor grecești Sellinunte și Segesta sau a urmelor grecești și romane din 
Cartagena. Elevii au descoperit de asemenea modalitățile de a-și petrece timpul liber ale copiilor din 
țările partenere participând la activități recreative ce au încurajat comunicarea, lucrul în echipă, 
schimbul de idei prin jocuri de cărți, fotbal, volei, jocul căutare de comori, canoe și surf, distracții în 
parcul Asterix. 

 În cadrul acestor proiecte am încercat întotdeauna ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. Prin 
participarea la astfel de activități extracurriculare, îi ajutăm pe copii să își dezvolte abilitățile de 
comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a culturii, memoriei și imaginației. 

Activitățile educative desfășurate în cadrul liceului nostru își propun să implice direct elevii și 
să îi ajute să depindă obiceiuri pozitive, care în timp să îi ajute să se descurce singuri în orice 
situație. Fiecare dintre acestea îi va ajuta pe elevi să își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere 
în ei și să își dezvolte noi hobby-uri. De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot 
ceea ce și-au propus și vor reuși să obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile 
de învățare, cultură generală, memorie, simț critic. 
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Evaluarea in invatamantul preuniversitar 
Importanta evaluarii initiale in activitatea didactica 

 
Invatator, Garbriela Marin 

 
Testele de cunoștințe sunt instrumente de cercetare alcătuite din itemi care verifică cunoștințele, 

unde se urmăresc anumite obiective operaționale măsurabile. 
Pe toată perioada cercetării,am aplicat teste(probe) de evaluare a cunoștințelor elevilor. Astfel, 

evaluarea inițială a urmărit să depisteze nivelul inițial de pregătire al elevilor, în vederea stabilirii 
strategiilor didactice eficiente.S-a putut elabora un Raport de evaluare a dezvoltării fizice,socio-
emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și 
atitudinilor de învățare.Au fost nesesare folosirea unor metode psihologice de cunoaștere a copiilor. 
Pentru colectarea unor date personale, asupra evoluției elevului, s-au studiat fișele psihopedagogice 
de la clasa pregătitoare și s-au aplicat chestionare părinților. 

Tabel sintetic cu rezultatele probei de evaluare inițială: 
Clasa experimentală               Tabel numărul 1 

Nota 1-4,99 5-5,99 6-
6,99 

7-7,99 8-8,99 9-
9,99 

10 

Frecvența 
absolută 

5 
elevi 

2 
elevi 

0 2 
elevi 

6 
elevi 

0 
elevi 

1 elev 

Frecvența 
relativă 

0,31% 0,12% 0% 0,21% 0,37% 0% 0,06%

Histogramă clasa experimentală-proba evaluare inițială: 

 
Analizând datele tabelului analitic nr.1 ,se constată că: 
Datele pe orizontală prezintă informații cu privire la bagajul de cunoștințe pe care îl posedă 

elevul respectiv,cât și lacunele pe care le are acesta.Datele pe verticală prezintă informații 
referitoare la situația generală a grupei pentru fiecare item din test: 

.la itemul I s-au realizat 38 de puncte din totalul de 48 puncte(7,91%) 

.la itemul II s-au realizat 28 puncte din totalul de 48 puncte(8,81%); 

.la itemul III s-au realizat 11 puncte din totalul de 16 punct(68,5%); 

.la itemul IV s-au realizat 9 puncte din totalul de 16 puncte (5,63%); 

.la itemul V s-au realizat 11 puncte din totalul de 32 puncte(34,3%); 
Totalul punctelor la nivelul clasei s-a obținut prin adunarea punctelor realizate de fiecare elev. 
Se observă că media clasei experimentale este de 6,00,aceasta reprezentând punctul de plecare 

în realizarea cercetării întreprinse.În urma corectării testului inițial am constatat că 11dintre 
elevi(68,5%) au obținut note peste 5,ceea ce demonstrează că au un nivel mediu de cunoaștere. 

În urma analizei lucrărilor s-au constatat următoarele: 
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=8 elevi  înțeleg noțiunea de interior/exterior;6 elevii recunosc una din noțiuni;2 elevi nu înțeleg 
sarcina; 

=6 elevi cunosc pozițiile spațiale;3 elevi recunosc,parțial,pozițiile spațiale;7 elevi nu înțeleg 
sarcina; 

=11 elevi asociază numărul la cantitate;3 elevi asociază,parțial,numărul la cantitate; 2 elevi nu 
cunosc numerele; 

=9 elevi enumeră condițiile de creștere a plantei;5 nu cunosc toate condițiile de creștere a 
plantei;1enumeră o parte din condiții de creștere a plantei;1 elev nu înțeleg sarcina. 

=4 elevi reușesc să analizeze propoziția;3 elevi numără cuvintele din propoziție,dar nu recunosc 
sunetul,,a ,,; 9 elevi nu reușesc să analizeze propoziția. 

Interpretarea rezultatelor: 
Din cei 16 elevi din grupul țintă,8 confundă noțiunea de interior cu cea de exterior,6  nu cunosc 

foarte bine pozițiile spațiale,confundând orizontalul cu verticalul,oblic stânga cu oblic ,iar 2 nu 
înţeleg sarcina.Majoritatea copiilor,6, cunosc numerele  care corespund mulțimii de elemente.Ei 
învață să indice numărul mulțimii prin numărare,în mod concret.Nu citesc sarcina ,în mod 
individual,având nevoie de sprijin.Este nevoie de mai multe exerciții  de fixare a cunoștințelor,de 
formare a deprinderilor de muncă independentă.Mai mult de jumătate din grupul țintă,au nevoie de 
sprijin în învățare,fără a depăși curriculum nucleu.Mai mult,4 elevi au nevoie de un program 
educațional special ,pentru a depăși problemele în învățare.O fetiță ,cu deficiența severă de învățare 
are nevoie de un plan de măsuri pentru disgrafie și un program de consiliere școlară pentru creșterea 
stimei de sine. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 
 

Inv. Gabriela Marin, 
Scoala Gim. Nr. Bacani, jud. Vaslui 

 
 

Craciunul este celebrat din antichitate, ca data a nasterii lui Iisus.In intampinarea acestei 
sarbatori, invatam colinde, postim, impodobim bradul si-l asteptam pe Mos Craciun. 

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Craciun care se pastreaza cel mai bine in mediul rural. 
Reprezentarile lui Mos Craciun s-au modificat, astfel ca intre imaginea acestuia in vechime 

cultura populara, de frate mai bogat decat Mos Ajun-si imaginea de astazi-de personaj mult iubit de 
copii, au aparut mari diferente. 

In Ajunul Craciunului, copiii merg cu ,,Steaua,, pentru a vesti nasterea lui Iisus. Acestia sunt 
rasplatiti de gospodari, cu fructe, dulciuri si bani. 

In ziua de Craciun, toti membri familiei se aseaza la masa pentru a se bucura de nasterea 
Mantuitorului. 

In continuare va vom oferi ,,Povestea lui Mos Craciun,,,versificata de Lacramioara Iolandina 
Ivan, dupa ,,Legenda lui Mos Craciun,,: 

A fost candva, demult, odata, o intamplare minunata 
Cand s-a nascut Pruncul Iisus, ce mantuirea ne-a adus 
Voi stiti copii cum mos Craciun ce vine –n seara de Ajun 
S-a transformat din rau in bun? Ma ascultati c-am sa va spun 
Cea mai frumoasa din povesti-ce n-are feti imparatesti- 
Cu o Fecioara ,ce-n tacere, fiind cuprinsa de durere, 
Un loc sa nasca isi dorea si nici un suflet n-o primea. 
-Te rog,Mosule Ajun ,sa-mi oferi un loc mai bun 
Ca pe unde eu am fost n-am gasit un adapost. 
-Vai de mine, sunt sarac, n-am nimic, ce pot sa fac? 
Te trimit aici in sat la fratele meu bogat: 
Mos Craciun ,cu avere ,casa si cu nevasta miloasa. 
Maica Sfanta –n poarta bate ,nevasta din casa scoate: 
-Buna ziua,Craciuneasa,bine te-am gasit acasa; 
Ma ajuta –acuma,draga,c-am umblat ziua intreaga: 
Pruncul meu vine pe lume:Poate ai un loc anume- 
Nu ceva imparatesc …Doar curat si omenesc. 
Aceasta nu se gandeste .Pe Fecioara o primeste 
In grajd de vite sa nasca …Barbatul sa n-o gaseasca. 
-Am un sot necredincios ,rau,ursuz si dusmanos. 
Vai de mine ce patesc de cand cu dansul traiesc. 
O ajuta pe Maria sa il nasca pe Mesia, 
Pe Pruncul Iisus Hristos sa ne fie cu folos! 
Craciun ,seara cand soseste,tot tranteste si bufneste: 
-Ai primit straina-n casa si-ai ajutat-o sa nasca? 
Eu,aicea nu-s barbat?Iaca,iar mai suparat… 
Nici ca-I laie ,nici balaie,mainile femeii taie. 
-E invatatura de minte sa fii nevasta cuminte! 
-Mos Craciune ,ai gresit,nevasta ti-ai pedepsit 
Fiindca m-a ajutat ca sa-l nasc pe imparat, 
Fac repede o minune mainile la loc le-oi pune! 
Vazand ce s-a intamplat ,Craciun in grajd a intrat, 
Pe Iisus dac-a gasit el pe data s-a cait! 
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-Dumnezeul meu cel mare,rogu-te imi da iertare, 
Chiar in grajdul meu ,pe jos,s-a nascut Domnul Hristos! 
Slava intru cei de Sus!Aici s-a nascut Iisus! 
-Te iert ,Mosule Craciun,stiu ca te faci crestin bun. 
De-acum ,an de an sa pleci si Ajunul sa-L petreci  
Ducand daruri la copii si facand doar bucurii, 
Cand familia –I unita,la masa sta fericita, 
Va spune intr-un ceas bun :A venit iar Mos Craciun! 
Colinda cu glas duios:Astazi S-a nascut Hristos! 
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Parteneriatul şcoalã - familie şi rolul lui în cadrul activitãţilor educative 
 

prof. Marin Georgeta Virginia 
Şcoala gimnazialã nr. 1 Cuza Vodã judeţul Cãlãraşi 

Şcoala gimnazialã “Iancu Rosetti” Roseţi  judeţul Cãlãraşi 
 
 

Desãvârşirea educaţiei elevului este realizabilã şi dã roade, atunci când în cadrul acestui proces 
complex se implicã alãturi de şcoalã şi familia.  

Şcoala continuã educaţia pe care elevul o are din familie, sedimentând pe aceastã temelie 
deprinderi, atitudini şi competenţe necesare pentru viaţa şcolară şi pentru viitoarea viaţã socialã.  

Parteneriatul şcoalã – familie presupune colaborarea în mod egal a şcolii şi a familiei, 
colaborare în cadrul cãreia existã atribuţii şi aşteptãri, astfel ca rezultatul final sã fie reuşita şcolarã.  

Atribuţiile şcolii: 
acceptarea familiei ca partener egal în educaţia elevului; 
implicarea directã a elevilor în acest parteneriat; 
crearea de oportunităţi de participare a familiei în educaţia data de şcoalã; 
sã colaboreze cu familia în rezolvarea problemelor apãrute. 
Atribuţiile familiei: 
sã accepte parteneriatul cu şcoala; 
sã rãspundã la solicitãrile şcolii; 
sã se implice în rezolvarea problemelor apãrute.  
Asteptãrile şcolii: 
crearea de cãtre familie a unui cadru optim de învățare; 
asigurarea unui mediu familial propice bunei dezvoltãri  fizice și psihice; 
familia sã constituie pentru elev unexemplu de urmat; 
utilizarea de cãtre familie a unei comunicãri deschise cu personalul didactic. 
Aşteptãrile familiei: 
şcoala să rãspundã  nevoilor elevului; 
în cadrul procesului instructive – educative, şcoala sã cultive şi sã sprijine interesele şi 

aptitudinile speciale ale elevului; 
procesul de evaluare sã  fie corect; 
sã asigure consiliere familiei în ceea ce priveşte educarea elevului; 
 să existe o comunicare  deschisã.  
În concluzie,  se poate spune cã în cadrul parteneriatului şcoalã-familie, existã  avantaje pentru 

fiecare actor implicat în educaţie şi anume: 
pentru şcoalã – creşterea prestigiului acesteia în comunitate şi în afara acesteia; 
pentru elevi – creşterea  atractivitãţii activitãţilor, participarea elevilor în numãr mare la 

activitãţile educative extracurriculare, creşterea performanţei şcolare, formarea şi dezvoltarea  de 
atitudini  şi de comportamente moral-civice;  

pentru familie – formarea de atitudini pozitive faţă de şcoală, existenţa de relaţii de colaborare;  
pentru cadrele didactice - îmbunătăţirea metodelor şi a tehnicilor educaţionale folosite, utilizarea 

de noi metode;  
pentru comunitate – cunoaşterea mai bunã a vieţii şcolare.  
 

Bibliografie: 
Cãlugãru D, „Dirigenţia şi consilierea – ghid metodologic”, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 
2004 
Dincã C. şi colectiv, „Ghidul dirigintelui consilier”, Editura Decesfera Media, Bucureşti, 2007 
Țibu S. coordonator, „Parteneriatul şcoalã-familie-comunitate”, Editura Universitarã, Bucureşti, 
2014 
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SERBARILE COPIILOR-MODALITATE DE RECREERE,                              
EDUCATIE SI PARTENERIAT ACTIV 

 
Educatoare: Prof. Marin Maria  
G. P. P. ,,Dumbrava Minunata’’ 

 
 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 
Este un fapt cunoscut de catre educatoare,ca fiecare copil se crede la un moment dat nu mic 

actor,ca doreste sa impresioneze,sa fie vazut de altii, sa fie aplaudat. Serbarile organizate in 
gradinita sunt deci un prilej foarte bun pentru a scoate in evidenta micile talente actoricesti. Chiar 
daca presupun multa munca,repetitii nenumarate, copiii accepta cu placere ideea organizarii lor. 

Serbarile sunt importante in viata copiilor pentru ca sunt manifestari artistice deosebite de sirul 
clipelor obisnuite petrecute in gradinita,pentru ca provoaca stari emotionale puternice,pentru ca au o 
valoare deosebita in educatia copiilor.Frumosul din viata sau arta influenteaza psihicul sensibil si 
receptiv al copilului,determinand puternice emotii estetice. 

Orice serbare  este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare 
imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit  informaţiile transmise la grădiniţă 
şi le dăm posibilitatea de  a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un 
rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

In serbari ,pot fi antrenati mai eficient copiii timizi,se dezvolta simtul responsabilitatii fiecarui 
copil in parte si al intregului grup,se stabileste o disciplina constienta pe parcursul repetitiilor si in 
cadrul derularii serbarii. 

Contactul cu un public numeros prezent la serbare ii pune pe copii in situatia de a-si invinge 
timiditatea si alte dificultati aparute, exersandu-se astfel si calitati de vointa ca:autocontrolul, 
stapanirea de sine, increderea in fortele proprii, perseverenta.. 

Tematica serbarilor se alege in functie de evenimentul care se impune la momentul respectiv,de 
posibilitatile psifo-fizice ale copiilor, in functie de particularitatile de varsta ale copiilor.In acest 
sens accesibilitatea continutului materialului ales pentru serbare este punctul de plecare in alcatuirea 
programului. 

Se organizeaza astfel serbari de Craciun,de Ziua mamei, de 1 Decembrie, de Ziua copilului, de 
sfarsit de an scolar, carnavalul Toamnei, carnavalul Promaverii. 

Avand in vedere ca de fiecare data publicul spectator la serbare il reprezinta parintii 
copiilor,acestia trebuie antrenati si implicati in organizarea serbarii. Se stimuleaza astfel 
parteneriatul gradinita-familie. Prin intermediul serbarilor, parintii pot urmari evolutia propriului 
copil,dezvoltarea lui  din grupa mica pana in grupa pregatitoare, avand posibilitatea de a-l cunoaste 
mai bine. 

Daca tinem seama de toti factorii importanti in organizarea unei serbari,aceasta va avea sanse de 
reusita,va fi un eveniment important in viata copilului si va ramane un moment de neuitat pentru 
copii si parinti. 

In serbarile traditionale copiii sunt partea activa dar si beneficiarii.Ei trudesc din greu la repetitii 
pentru reusita, in detrimentul timpului lor pretios de joaca. Cu ocazia serbarii de 8 Martie am 
incercat sa implicam mamele, chiar daca au fost ele cele sarbatorite, sa lucreze alaturi de copii 
pentru prepararea cornuletelor,biscuitilor care s-au servit cu aceasta ocazie. 
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Dupa reusita acestui eveniment ne-am gandit tot mai mult la organizarea unor actiuni de acest 
fel,remarcand satisfactia copiilor alaturi de mamele lor. 

Fara sa renuntam la serbarile traditionale,ne gandim sa le imbinam cu activitati moderne,in care 
parintii sa fie alaturi de copii,sa-i ajute,sa-i sprijine,sa-i cunosca mai bine si sa inteleaga cata munca 
presupune reusita acestora. 

Cu pasi mici si timizi experimentam si serbarile moderne, care vin sa intareasca relatia dintre 
familie si gradinita, iar parintii sa castige incredere in gradinita, apreciind munca educatoarelor. 

Serbarile copiior incanta si fascineaza prin farmecul si prospetimea lor,prin inocenta si 
candoarea protagonistilor, prin neintrecuta spontaneitate si sinceritate,prin ingeniozitate si 
perspicacitate,prin naturaletea si firescul comportamentului lor scenic. 

Pe structura axei educatoare-copil-parinte, viata psihica a prescolarului se imbogateste,se 
diversifica, starea emotionala cunoaste diverse aspecte afective. Serbarile cer o importanta atentie 
din partea familiei si tact din partea educatoarei. 

Fie serbari traditionale sau moderne,copilul beneficiaza de o lume apropiata lui,in care isi 
dezvolta unele strategii de memorare,de intelegere si invatare a poeziilor si rolurilor,isi dezvolta 
abilitatile de relationare, isi dezvolta limbajul expresiv, atentia, isi dezvolta emotiile prin 
intermediul cuvintelor. 

Dincolo de culoarea aparte,de emotiile puternice pe care le emana serbarile, fara veselie, fara 
joc si cantec, fara intelegere si iubire, imparatia in care domneste ,,Maria sa copilul”, ar fi fada si 
saraca. 
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Magia Sărbătorilor de iarnă! 
Prof. Mariana  Marin 

 
Scoala Gimnazială „Gheorghe Diboș„ 

Loc. Mănești, jud. Prahova 
 
 

Sunt momente în viața fiecărui om când începe să se simtă mai bun, mai sensibil, mai emotiv. 
Deși poate ne-am propus de multe ori că  ne vom schimba , că vom fi   mai muncitori, mai buni, 
mai calmi sau mai răbdători  nu reusim. În schimb se pare că iarna știe să ne atingă tuturor corzile 
sensibile. Mereu s-a spus că exista o magie, magia Crăciunului. Poate fi adevarat, Crăciunul ne 
transformă pe toti. Poate ne-am intrebat de mai multe ori  de ce suntem mai buni de Craciun. 

Suntem mai buni de Crăciun pentru că cei mai multi dintre noi găsesc abia atunci un ragaz să iși 
arate afecțiunea față de părinți, frati sau față de apropiați . Crăciunul, față de alte sărbători, reușește 
să scoată la iveală copilul din noi. Deși ne dorim sănătate, armonie, pace, iubire , un cadou, oricât 
de mic ar fi el ne incântă foarte mult. Cum să nu te simți mai bun, când părinții, cu care nu ai mai 
reușit să petreci de mult acel timp de calitate, încep să iți povestească boacanele pe care le făceai 
când erai mic. 

De ce suntem mai buni de Crăciun? Pentru că este prilejul perfect să ne cerem iertare celor față 
de care am greșit. Magia sărbatorilor aduce pe lângă liniște și pace și un sfârșit de an. Devenim ceva 
mai buni în speranța că pe ultima sută de metri reușim să mai reparăm o parte din greșelile pe care 
le-am făcut, în speranța că intrăm în noul an cu mai puține regrete.  

În fiecare an,  în preajma sărbatorilor de iarnă elevii școlii noastre, alături de profesorii lor îl 
colindă pe Mos Craciun și autoritățile locale, iar acestea vin în întâmpinarea colindătorilor cu daruri 
de suflet.  

În decursul lunii decembrie a fiecărui an, la toate unitățile de învățământ de pe raza comunei 
Mănești se reamenajează  sălile de clasă, în sensul împodobirii lor cu ghirlande, globuri, instalatii, 
fulgișori,  iar înaintea plecării în vacanța de iarnă un grup de elevi ce fac parte din Consiliul Elevilor 

din școală evaluează și desemnează cea 
mai frumoasă sală de clasă decorată în 
spiritul Crăciunului. 

La nivelul claselor de elevi se 
organizează tombola darurilor celor 
dragi, prilej cu care elevii își 
îmbrățișează colegii făcând schimb de 
daruri.  

Mult așteptata serbare unde părinții, 
bunicii și colegii le sunt alături copiilor 
care s-au pregătit cu cântece, poezii, 
dansuri –toate prezentate lui Moș 
Crăciun  este apogeul acțiunilor dedicate 
sărbătorilor de iarnă.  

Suntem mai buni de Crăciun pentru 
că ne vom petrece timpul alături de cei 
dragi, de familie, prietenii din copilarie. 

E greu să nu te gândești la mirosul de portocale, la vinul cu scorțișoară, la lungile șuete alături de 
prieteni, la un joc de șah cu bunicul sau la momentul în care faci primul om de zăpadă împreună cu 
copilul tau. 
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În fiecare an retrăim emoțiile nașterii, momentul vestirii de către îngeri și ne deschidem 

sufletele și mințile ca să mai auzim încă o dată povestea magică a nașterii Mântuitorului Iisus 
Hristos. 
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CONTRIBUŢIA  ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

IN DEZVOLTAREA PREŞCOLARILOR 
 

PROF. ÎNV. PREŞ. MARIN MIRELA 
GRAD. ÎNSIRATE MĂRGĂRITE, SECTOR 4, BUCUREŞTI 

                                                    
 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, 

ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de 
vrajă şi mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 

nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 

naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor 
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organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin  
acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 
copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii 
sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească 
emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 
respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 
păstrarea valorilor. 

Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi 
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,,Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii’’ 

 
 

Educatoare  Marin Mirela-Sofica 
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 Brădet Anina, Județul Caraş-Severin 

 
 
O condiţie importantă în derularea eficientă a procesului instructiv - educativ din grădiniţă  o 

constituie asigurarea unui raport direct proporţional între  factorii implicaţi în dezvoltarea la această 
vârstă: familia, grădiniţa, societatea.  

 
Este recunoscut faptul că în cadrul acestui ,,complex formative”, rolul preponderent revine 

grădiniţei, instituţie specializată cu cadre anume pentru realizarea obiectivelor educaţiei preşcolare. 
 
Activitatea educatoarei implică un înalt grad de responsabilitate personală şi civică, deoarece de 

modalităţile complete de realizare ale educaţiei preşcolare  depinde, în mare măsură, întreaga 
dezvoltare ulterioară a personalităţii copilului. 

 
Pentru reușita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice din gradiniţă trebuie 

continuată, susţinută şi întărită de familie. În acest sens, educatoarea trebuie să asigure o 
permanentă colaborare între grădiniţă şi familie şi să-i convingă pe părinţi să păstreze unitatea de 
cerinţe adresate preşcolarilor cu cele ale grădiniţei. 

 
Implicarea activă a părinţilor în activitatea grupei are un avantaj important pentru copil. 

Educatoarei îi revine sarcina de a încuraja familia să vină în sala de grupă pentru a observa şi 
participa la activităţile desfăşurate. 

 
Cu prilejul diferitelor evenimente dar şi prin programul activităţilor de la ,,Şcoala Altfel” am 

organizat în parteneriat cu părinţii activităţi precum ,,Carnavalul primăverii”, unde copiii şi-au 
realizat sau închiriat diferite costume şi măşti, antrenându-i într-o competiţie pentru câştigarea 
premiului special.  

 
Copiii au fost implicați în diferite probe: dans, descrierea costumului, interpretarea unor cântece 

etc., diferenţiate pe nivele de vârstă. În urma jurizării, toţi copiii au fost recompensaţi cu dulciuri.  
 
De aceste recompense a avut grijă Asociaţia ,,Il Giocattollo”, cu sprijinul căreia organizăm 

aceste activităţi atractive în şcoală. 
 
Activităţile extraşcolare desfăşurate în unitatea noastră au avut întotdeauna un impact pozitiv în 

rândul copiilor şi părinţilor, dar şi în comunitate.  
 
Copiii descoperă în mod atractiv ce este competiţia, îşi pun în valoare propria personalitate şi 

aduc la rândul lor idei şi sugestii pentru alte activităţi în viitor. 
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Rolul serbărilor și beneficiul implicării părinților 
 

Prof. Marina Anca-Daniela 
Ed. German Larisa 

 
 
Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, creează buna dispoziție, favorizează 

dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic și psihic.                              
Importanta lor educativă rezidă din conținutul artistic prezentat precum și din atmosfera 

sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al 
acestui gen de activități care conduce la sudarea colectivului de copii, îi învață să trăiască în grup, 
să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea 
pentru arta, pentru frumos. Serbarile în cadrul grădiniței, au fost organizate  cu ocazia sărbătorilor 
de iarna, 8 Martie, 1 Iunie, de sfârșit de an școlar sau cu ocazia unor acțiuni din cadrul 
parteneriatelor 

 La originea activității ludice a copiilor se află stările emoționale. Ele constituie un preludiu al 
implicarii în joc, în toate activitățile desfășurate, cât și un efect sau expresie a acestuia. Activitățile 
artistice în general sunt un altfel de joacă, o joacă a „ micilor actori  ” , o joacă în care copilul 
respiră, se simte altfel, satisfacția ce se citește pe fața lor cu ocazia interpretării unor roluri sau cu 
prilejul, recitarilor. 

 Dacă acum câțiva ani se doreau astfel de activități, încet au început să dispară sau să fie 
înlocuite cu activități artistico-practice. Unii părinți consideră că este un chin emoțional pentru copil 
ca să îl obligi să recite o poezie în fața mulțimii prezente, alții consideră că este un prilej de 
acomodare cu sentimentele și cu lumea. Cert este că mai nou, se organizează activități în care 
participă și părinții, tocmai pentru a diminua starea de discomfort provocată copiilor din cauza 
emoțiilor.  Este adevărat că sunt copii care se exprimă foarte bine pe scenă, se simt în largul lor și 
sunt pregătiti să vorbească la microfon, însă la fel de adevărat este că sunt și copii exact opuși. 
Pentru aceștia este o adevărată dramă și un real stres de a participa la astfel de activități.  

Având grupa mică și deoarece sunt copii care înca nu vorbesc foarte bine sau chiar deloc, am 
propus în acest am ca activitatea dedidactă Crăciunului să se organizeze în grupa, langă și alături de 
părinți. Considerăm că a fost o activitate benefică atât pentru copii, cât și pentru părinți, deoarece nu 
au mai resimțit și ei stresul de a-și vedea copilul ripostând, plângând sau chiar dorind să plece acasă 
din cauza emoțiilor. A fost o activitate plăcută, cu o atmosferă caldă, prietenoasă, în care preșcolarii 
s-au simțit în largul lor. Pe lângă poeziile, cântecele și colindele pregătite, părinții și copiii au avut 
ocazia de a realiza împreună o coroniță pentru ușă care să le reamintească de acest moment.  

Concluzionând aceste aspecte, considerăm la la grupele mici ar fi mai indicate astfel de 
activități, mai ales la început, pentru ca preșcolarii să se obișnuiască cu mulțimea, cu ideea de a 
recita, de a cânta în fața altor persoane.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN VIAȚA ELEVILOR 
 

Prof. Marinescu Andreea Lăcrămioara,  
C. N. I. ,,Matei Basarab,, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea 

 
 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri.  

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ indiferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducănivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber alcopilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroși alți factori acționează pozitiv.     

Exemple de activități extrașcolare: 
Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 

vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică aelevului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de catre cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin seminificativ. 

Concursurile școlare  - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui. Ea este cea care îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific.  

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci și ca un 
act de ridicare a nivelului cultural. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale  organizate 
selectiv constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. 

 
 
Bibliografie: 
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint, 2010, 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce.Schimbare și continuitate în 
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Importanța prezentării programului educativ pentru sărbătorile de iarnă 
 
 

Prof. Marinescu Carmen Monica                                                         
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu Jiu 

 
 
 
Emoţia sărbătorilor de iarnă! E magică aşteptarea lui Moş Crăciun, aşa cum e magică  și 

Naşterea  Pruncului  Isus!   
 
Copiii  aşteaptă  cu  nerăbdare,  să  împodobească brăduţul,  învaţă  din timp poezii şi colinde şi-

l aşteaptă pe Moş Crăciun să le aducă daruri. 
 
Se  străduiesc  să  fie  cuminţi  şi  ascultători,  iar  dacă  se-ntâmplă să mai şi greşească, cu 

siguranţă vor regreta şi vor încerca să-şi îndrepte comportamentul, iar sufletul lor se va umple de 
bucurie. 

 
E bine ca preșcolarii să cunoască importanţa sărbătorilor de iarnă, să înţeleagă mirajul acestora, 

să simtă magia Naşterii Pruncului. 
 
Datinile şi obiceiurile de iarnă se pierd în negura vremurilor; au fost, sunt şi vor fi...Mirajul 

sărbătorilor de iarnă pregăteşte copiii pentru înţelegerea unor tradiţii şi obiceiuri  cum  ar  fi: mersul  
cu  colindul,  sorcova,  steaua,  pluguşorul.   

 
Preocuparea noastră este de a dezvolta capacitatea copiilor de înţelegere şi de interpretare, 

asigurând în acelaşi timp implicarea lor afectivă în tot ceea ce înseamnă obicei sau tradiţie. 
 
Copiilor le plac colindele, de aceea, nu trebuie decât să le selectăm pe cele mai semnificative  şi  

accesibile  lor,  cum  ar  fi:  ,,Steaua  sus  răsare”,  ,,Astăzi  s-a  născut Hristos”, colinde care 
familiarizează copiii cu miracolul Naşterii Domnului.  

 
Îmbinând poeziile cu colindele, copiii vor simţi mai pregnant emoţia sărbătorii, trăind o gamă 

importantă de sentimente şi emoţii care vor influenţa în mod pozitiv viaţa lor interioară. 
 
Dar pentru ei, foarte importantă este împodobirea bradului în jurul căruia vor canta, se vor 

minuna, vor interpreta versuri –  ,,O, Brad frumos!” . Aici îl vor aştepta pe Moş Crăciun pe care, 
cum altfel şi l-ar imagina, decât ca în versurile următoare: ,, Moş Crăciun cu plete dalbe!”.  

 
Sărbătorile de iarnă sunt cele mai îndrăgite de copii, deoarece sunt asociate cu sosirea celor 

două personaje mirifice din tradiţia poporului român, respective Moş Nicolae şi Moş Crăciun.  
 
Aceştia, împreună cu bradul împodobit, cadourile, colindele  şi magia nopţilor de iarnă, îi 

determină pe copii să trăiască intens evenimentele mult aşteptate. Pornind de la aceste considerente, 
se contribuie la  aprofundarea cunoştintelor preșcolarilor despre tradiţiile româneşti.  
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE 

 
 

PROF.  MARINESCU ELENA 
 
 
 
 
Vizionarile, spectacolele, excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor 

copiilor despre frumusetile tarii, la munte, mare, respectului pentru natura inconjuratoare, arta, 

cultura, civilizatie, opere de arta faimoase, case memoriale ale scriitorilor si oamenilor importanti 

din tara, gradini zoologice unde descopera animale exotice, constituind o forma de activitate 

extracurriculara ce se desfasoara in timpul anului scolar fie in saptamana-Scoala Altfel-  sau in 

cursul anului scolar, al copiilor din invatamantul preuniversitar. 

 

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 

valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 

precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului si prin parteneriate la  parinti 

care ii  sprijina si se implica in diferite activitati. 

 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 

de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 

actiuni interesante.  

 

De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmata 

de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative, 

stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate pentru o viitoare profesie : muzica, 

sport, poezie, pictura, etc. 
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Parteneriatul cu părinţii – mijloc important  
în cunoaşterea şi dezvoltarea copilului/elevului 

 
Profesor, Elena Marinescu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”, Piteşti 

 
 
Educația este un proces ce vizează relaţia între părinți și profesori, al cărui obiectiv principal îl 

constituie formarea integrală a copiilor, viitorilor oameni de mâine – piloni ai societăţii. 
 Încă din perioada preşcolară părinţii trebuie să colaboreze cu unitatea de învăţământ pentru a-şi 

cunoaşte foarte bine copilul din punct de vedere al integrării acestuia în colectivitate, şi nu numai. 
Toate etapele de şcolarizare aduc în viaţa copilului şi implicit în viaţa părintelui o plus valoare. 
Implicarea părinţilor în diferite activităţi educative ce îi vizează pe copii îi fac pe aceştia din urmă 
mai responsabili, mai siguri pe acţiunile lor, mai doritori să se implice şi să ducă la bun sfârşit un 
proiect. 

 Chiar dacă în perioada liceală elevii nu mai sunt doritori să apeleze la ajutorul propriilor părinţi 
în diferite acţiuni desfăşurate cu şcoala, aceştia este bine să se implice şi să colaboreze cu profesorul 
diriginte găsind resursele necesare pentru reuşită. 

Această colaborare conduce la:   
dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii, indiferent de 

vârsta acestora; 
stimularea activităţii în grup; 
stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.  

Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilelor Liceului precum: “Expoziţii de grafică şi machete –
domeniul Construcţii”,“ Sesiune de comunicări ştiinţifice”, “ Concursul - Cine ştie câştigă!”, 
„Parada ECO” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi alegerea materialelor necesare, în 
culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă, precum şi să participe activ la 
programul artistic pregătit cu această ocazie sub coordonarea cadrelor didactice. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața propriului copil, chiar dacă aceştia se află la o vârstă mai mare. De cele 
mai multe ori elevii descoperă lucruri noi la proprii părinţi şi îi apreciază pe aceştia când se implică 
alături de ei în realizarea diferitelor proiecte, astfel realizându-se un progres în activitatea didactică. 
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În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului în procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Rolul părinților în educație 

 
Prof. Parlea Marioara 

Liceul Tehnologic Retezat Uricani, jud. Hunedoara 
 
 
  Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 

în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică. 

  Când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre școală și cadrele didactice ca 
factori principali de influență. Cu toate acestea, specialiștii în educație pun accent pe rolul părinților 
de a-i forma și influența pe copii încă din primele luni de viață, de când încep să învețe respectul 
față de sine. Ulterior, valori precum onestitate, curaj, toleranță, cinste, bunătate sau spirit civic sunt 
cultivate întâi în familie și abia apoi în școală. 

  Pentru ca o societate să funcționeze la parametri normali, e nevoie ca fiecare individ în parte să 
se ghideze după un set de valori care implică respectul față de propria persoană, față de ceilalți, față 
de mediu și față de comunitate. 

  Deși când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre școală și cadre didactice 
ca factori principali de influență, specialiștii în educație sunt de părere că rolul părinților de a-i 
forma și influența pe copii este la fel de important precum cel al instituțiilor de învățământ. 

  În acest context, apare o întrebare legitimă: care sunt valorile pe care părinții trebuie să le 
transmită copiilor și pe care și-ar dori ca școala să continue să le dezvolte? 

Încercând să-și imagineze viitorul copiilor lor, părinții ar trebui să conștientizeze cât de 
important este rolul lor în prezent. 

  Vorbindu-le celor mici, folosind cuvinte și expresii adaptate vârstei, oferindu-le exemple din 
viața lor de zi cu zi pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite probleme din mediul înconjurător, citindu-
le în fiecare zi sau citind ei înșiși pentru a induce pofta pentru lectură, ascultând muzică clasică 
acasă, mergând la piese de teatru pentru copii sau chiar la expoziții de artă, discutând cu copii, 
ascultându-le problemele, explicându-le și, nu în ultimul rând, asigurându-i prin tot ceea ce fac de 
iubire necondiționată - părinții asigură un climat propice dezvoltării armonioase a copiilor, dar și o 
relație solidă cu cei mici. 

  Prin diversele activitati cu parintii se urmăreste promovarea unor schimbări în mentalitatea 
tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie,implicarea acestora în activităţile 
şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale 
de acţiune: 
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*Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
*Stimularea activităţii în grup; 
*Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
  Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi 
și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi 
sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

  Consider că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii 
în viața copilului,realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Activităţi pe care le putem desfasura impreuna cu parintii: 
 
-Să lucrăm împreună  
-Participarea la concursuri școlare și extrașcolare- pregătirea pentru viitor, pentru viață (Când, 

cum și la concursuri participă copiii noștri) 
-Ne interesează ce fac copiii noştri în timpul liber. Petrecerea a cât mai mult timp liber cu copiii 
.- Pregătirea suplimentară- un mare ajutor în formarea instructiv-educativă a copilului (acasă, la 

școală, prin cercurile școlare) 
-Educăm pentru şi prin comunitate- educație pentru cetățenie europeană, educaţia pentru 

salvarea mediului, educația moral religioasă(Vizită tematică la BRCT Călărași, Sărbătorim -=Ora 
pământului, Ziua păsărilor, a pădurii, Sfintele sărbători de Paște, Nașterea Mântuitorului- 
Crăciunul) 

-Identificăm şi ameliorăm, rezolvăm problemele şcolare (remediere școlară) 
-Să creştem copii sănătoşi! 
-Ne pasă de ceilalţi - acţiuni de ajutorare, voluntariat 
-Cum formăm şi dezvoltăm personalitatea copilului 
-Şcoala noastră- şcoală pentru toţi (sprijinim copiii cu Ces, pe cei cu dizabilităţi) 
-Ne relaxăm împreună, ne cunoaştem mai bine(serbări, vizite, excursii) 
-Mulţumiţi de rezultate, de noi înşine?  
  Etc. 
  Toate acestea presupun o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali familie-

școală-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se 
adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și 
continuitatea culturii și civilizației umane. 

   Ca profesor cu experiență didactică de peste 36 de ani, recunosc și încerc să accentuez rolul 
părinților de prim-educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să-și ridice semne de întrebare și 
îndoieli, privind propriile metode folosite în educarea copiilor lor. 

  
Bibliografie: 
1.Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
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3.Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 

2005 
 
 
 

176



Serbarea școlară ... o poveste trăită! 
 
 

Profesor-educator Mariș Cristina 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

„Paul Popescu-Neveanu” Timișoara 
 
 
 
O nevoie esențială pentru școală este inovarea, deoarece într-o lume plasată în imperiul vitezei 

elevilor trebuie să li se dezvolte curajul, abilitățile, inventivitatea, astfel încât școala să devină un 
centru de stimulare a potențialului fiecărui copil. În școală elevii cuceresc tărâmuri noi, printre ele 
aflându-se ei înșiși. 

 
 Sistemul școlar trebuie să urmeze o pedagogie modernă, orientată și bazată pe copil, cu 

deschidere spre ceilalți. Integrarea într-un sistem de valori sociale constituie una din funcțiile pe 
care școala trebuie să le îndeplinească astfel încât să răspundă nevoii educative. 

 
 Copiii sunt o sursă inepuizabilă de idei, iar prin stimularea creativității acestora putem 

valorifica acele părți ale potențialului neexploatat. În calitate de modelatori de suflete, dascălii au 
obligația de a îndruma copiii spre porțile cunoașterii prin diverse activități, în așa fel încât 
substratului lor afectiv să i se imprime anumite nuanțe și elemente ale cunoașterii. 

 
 Serbarea școlară – ocazie eficientă de transmitere a mesajelor pe o anumită temă – este izvor de 

bucurii, oferind șansa descoperirii și promovării tradițiilor, obiceiurilor, datinilor populare, de 
transmitere a unui mesaj precis sub amprenta originalității. Prin adaptarea conținutului serbării la 
particularitățile de vârstă, copiilor li se oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor artistice 
individuale, a deprinderilor psihomotrice, își îmbogățesc vocabularul, creează o bună dispoziție 
favorabilă dezvoltării psihice armonioase. 

 
 Serbarea școlară poate fi și o modalitate de formare a caracterului copiilor, de cultivare a 

înclinațiilor acestora, fiind bine cunoscut că exprimarea artistică contribuie la activarea potențialului 
intelectual, a resurselor motivaționale, afective și spirituale. 

 
Totodată, serbarea școlară, este o modalitate de evaluare a copiilor, fiind o bună metodă de 

apreciere a diverselor aspecte dintre care amintesc: cognitiv, aptitudinal, afectiv, volițional. 
  
 Prin farmecul ei, prin îmbinarea jocului cu munca, serbarea școlară este evenimentul îndrăgit 

deopotrivă de copii, dascăli, părinți, fiind un prilej prin care se favorizează socializarea, integrarea 
socială, responsabilizarea și punerea în valoare a tuturor factorilor implicați. Serbarea școlară 
devine astfel o poveste trăită și simțită. 

 
 Noi, dascălii, suntem datori să-i însoțim pe copii pe greul, dar frumosul, drum al cunoașterii, 

avem posibilitatea să le stârnim curiozitatea, să-i educăm cu viziune, transformând elevii în actori 
principali ai demersului educațional prin atingerea unor obiective de natură formală, informală și 
nonformală. 
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ROLUL SERBARILOR IN DEZVOLTAREA     

PERSONALITATII PRESCOLARILOR 
 

Prof. înv. preșc. Teodora Maris 
Gradinita Deusu, jud. Cluj 

 
 
Avand in vedere rolul  pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au 

generat încă din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor particularități ale 
personalității. 

În cadrul activităților comune, a activităților alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini și înclinații artistice pot fi descoperite 
mai ușor în urma unor testări individuale sau pe grupe de copii, în diferite domenii de activitate. 
Aptitudinile și înclinațiile deosebite descoperite la copii în domeniile muzical, literar, coregrafic și 
artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a teatrului de 
păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță. 

Există momente în viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi, 
printre care se numără și serbările, cu un farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-și 
manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea 
intereselor copiilor pentru activitățile artistice și oferă prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a 
recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa elegant, grațios etc.  

Interesele și aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătura cu celelalte procese și însușiri 
psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenția, memoria, voința etc. Ca să poată da replica într-o 
scenetă, copiii își pun în activitate gândirea și fac asociații între obiectele ce-i înconjoară, își 
însușesc  expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar conținutul acestora le formează 
sentimente și trăiri morale. 

Activitățile artistice, oricum s-ar structura și ierarhiza, vizează în ansamblu problema 
valorificării înclinațiilor artistice ale copiilor, cu condiția ca acestea să fie bine organizate și cu un 
conținut adecvat vârstei lor. Copiii cu reale posibilități de îndemânare, de creație, de recitare 
expresivă, de manifestare a simțului ritmic pot fi selecționați în redarea unei scenete sau chiar teatru 
de păpuși, la grupele mari. De asemenea, priceperile și aptitudinile dobândite în activitățile de 
educație muzicală se valorifică prin integrarea cântecelor, a jocurilor cu cântec, precum și a 
șezătorilor și a concursurilor (organizate în diferite condiții și momente ale vieții copiilor în 
grădiniță), dar mai ales în cadrul serbărilor. 

Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul acestei 
preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc pași 
simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifica tradițiile și 
folclorul nostru. Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăție 
neprețuită pentru aceia care iubesc patria și neamul. 

Strâns legate de dansurile populare sunt cântecele vocale sau instrumentale. Un loc important îl 
ocupă dansurile tematice sau tablourile coregrafice, pe care copiii cu un simț ritmic mai dezvoltat le 
prezintă în cadrul serbărilor. 

Serbările sunt evenimente deosebite, care încununează activitatea din timpul unui trimestru sau 
al unui an  școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin conținutul și încărcătura emoțională pe 
care o declanșează, serbările au un rol educativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistică să-și 
manifeste scopul, educatoarea trebuie să aibă in vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel 
corespunzător a repertoriului; pregătirea organizatorică (popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei 
vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 

Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală înseamnă sărăcirea vieții 
sufletești a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor 
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emoționale. Educatoarea trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, 
pornind de la o idee tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca 
întregul să fie unitar și să comunice pregnant cu aceasta idee. Reușita unei serbări trebuie să fie 
consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate 
de pregătire, în cursul unei perioade mai îndelungate. 

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu 
afecteze timpul destinat altor activități comune. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel 
mai potrivit în felul următor: poeziile, cântecele și dansurile populare sunt incluse în planificarea 
educatoarei și predate în cadrul activităților comune, apoi repetate în timpul activităților alese. Un 
timp muncă se desfășoară individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor și înclinațiilor artistice. 
Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt: Serbarea Iernii, Sosirea Primăverii, 
Sfârșit de an școlar, Carnaval etc., și sunt prilejuri în care copiii prezintă programe culturale, fiind 
momente care le vor rămâne adânc întipărite în memoria și viața lor. 

Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare 
artistică mai mare și care, datorită acestui fapt, declanșează impresii și emoții estetice mai puternice. 
Montajele literar - artistice se pregătesc cu grijă de către educatoare, stabilind genericul unui 
montaj, căutându-se versurile și cântecele adecvate, de autori consacrați. De asemenea. este 
important ca în selecționarea textelor să se țină cont de întinderea acestora, în funcție de 
posibilitățile particulare și de vârsta copiilor participanți la serbare. 

Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme și 
liniștite în timpul desfășurării acesteia. Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare 
a aptitudinilor și înclinațiilor artistice dobândite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din 
grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea 
și dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al copiilor. 
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Importanța activităților de parteneriat cu parinții 
 

Prof. Mariut Cristina 
GPN Secuieni 

 
 
Școala dintotdeuna s-a focusat pe relația pe care o are cu copii în detrimentul parteneriatului cu 

parinții. Părinții nu au fost implicati în procesul educativ, iar acest aspect pedagogic începe să se 
schimbe. Problemele care apar în releționarea cu educatul sunt analizate în prezent de la temelia pe 
care acesta o primește în familie. Pornind de la tendința pedagogiei actuale de a-i integra pe părinți 
in procesul intructiv educativ, ei nu mai sunt doar simpli privitori, ci membrii într-un parteneriat 
cărora trebuie să li se acorde atenția cuvenită. 

 
Prin educație, părinții pot cunoaște ce înseamnă de fapt disciplinarea copilului (învățarea, 

însușirea de comportamente adecvate) și care sunt metodele de disciplinare adecvate ce favorizează 
cooperarea copilului și dezvoltarea unei cât mai bune relații între părinte și copil, pe de o parte și 
între părinții copilului, pe de altă parte. 

 
Prin programele de consiliere se transmit părinților informații relevante privind educația, 

formarea, sănătatea, îngrijirea copiilor, petrecerea timpului liber, orientarea școlară și profesională, 
legislația familiei, cunoașterea copilului etc. Activitățile se realizează de regulă cu grupuri 
numeroase de părinți, adesea sunt însoțite de materiale informative distribuite participanților, sunt 
susținute de specialiști în domeniul respectiv sau de echipe pluridisciplinare. 

 
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 

cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în profesori un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea corectă pe care trebuie să o afișeze.  

 
Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe 

cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare 
școală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de 
pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață.  

 
În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în 

parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit „Respecta-ți colegul de lângă tine”, o 
activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. Am fost invitați reprezentanți 
ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și părinților despre importanța menținerii 
liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim.  

 

Tot în parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități 
de 1 Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul 
rural, își poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

Și cu ocazia serbarilor de iarnă, s-au prezentat programe avand în centrul lor tradițiile locale, in 
cadrul cărora parinții s-au implicat cu confecționarea costumelor, învățarea rolurilor si participarea 
la spectacolele micilor artiști. 

 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață”. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă. 
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OBICEIURI ÎN COMUNA CORNEREVA 
 
 

Prof. înv. primar Martalogu Duicu Magdalena 
 
 
 
Comuna Cornereva, fiind o zonă cu o deosebită încărcătură istorică în care se păstrează 

autenticitatea și valorile folclorului românesc, ne-am propus aceste activități, serbări școlare,  care 
să conducă la cunoașterea și valorificarea unor obiceiuri și tradiții   pe  care să le cultivăm în inimile  
școlarilor noștri. 

 
Prin aceste activități care constau în serbări școlare,copiii vor cunoaște mai bine neamul 

românesc, calitățile poporului român, tradițiile și obiceiurile și vor înțelege cu ușurință semnificația 
sărbătorilor  și a unor evenimente specifice  comunei  noastre. Este cunoscută zicala „Fiecare casă 
cu zănatul ei, fiecare sat cu datina lui”. 

 
Suntem fericiți că încă păstrăm nealterate tradițiile și obiceiurile, dorindu-ne să le transmitem  

generațiilor viitoare. 
 
Atât  școala  cât și comunitatea locală sunt preocupate de valorificarea tradițiilor; cu orice prilej 

punând în valoare obiceiurile străvechi. 
 
De ”Crăciun” sunt nelipsite serbările școlare în comuna Cornereva. Fiecare familie care are 

copii la școală, scoate din ”lada de zestre” cele mai frumoase costume populare pentru a le îmbrăca 
copiii. După sebare fiecare familie așteaptă cu nerăbdare marea sărbătoare. 

 
Nașterea Mântuitorului nostru, Isus Hristos, este sărbătorită de cei bogați și de cei mai puțin 

bogați. 
 
Cu zeci de ani în urmă, bunătățile nu lipseau nici de la unii, nici de la alții, numai că cei instăriți  

tăiau porcul,iar cei mai puțin instăriți o oaie. Carnea era pregătită in oale de pământ la focul vetrei; 
precum și sarmale și mălaiul copt in țăst. 

 
Și când se vedeau doar luminile mici ale opaițelor pierdute pe văile inguste și lungi ale satului, 

fetele și flăcăii imbrăcati in costume populare noi,cusute la șezătoare, mergeau la o anumită casă 
unde se desfășura petrecerea. 

 
Instrumentele muzicale confecționate și folosite tot de oamenii satului, erau fluierul și cimpoiul. 
 
Jocurile specifice erau: brâul, borgeiul, brâul hoților, ardeleana de trei, poșovaica, țandăra, 

iegera, sârba de trei ciocane, ș.a.m.d. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof. Înv. Preșc.: Martinaș Lucia 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Sava”, Iași 

 
 
,,Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe 

lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.” Aristotel 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le dăm 
posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o 
scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte 
gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături 
între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

La vârsta preșcolară sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun.Noi 
educatoarele încercăm să transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și da-
tinile așa cum le-am moștenit de la străbuni.O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare 
și a obiceiurilor românești o constituie serbările școlare. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții 
care creează copiilor o stare de bună dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și 
estetice. 

Serbările preșcolare au o importanță deosebită în educarea copiilor.În primul rând prin 
conținutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi 
susținute pentru realizarea unui scop comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul 
pregătirii serbărilor culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la 
maxim. Astfel, pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să 
trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de 
la ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul 
procesului educațional ca serbările școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, 
iar pentru educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de 
repetiții. Învatând copiii să desfășoare ,,Serbarea pomului de iarnă" , îi implicăm în interpretarea 
unor roluri pe care le joacă cu plăcere:capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele ,,spectacole" urmărim atât 
un efect artistic cât și pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și 
păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. 

Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și 
să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumațiilor și decorurilor, de participare afectivă a copilului. 

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. 

Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde în forme 
tradiționale poezii și cântece specifice Crăciunului . 

Costumele populare, ia și catrința, brâuirile și opincile, cămașa și ițarii sunt primenite și 
pregătite pentru spectacolul mult așteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin 
ornarea și decorarea cu elemente specifice  sărbatorilor constituie un alt prilej de bucurie 
pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt și 
prețuiesc frumusețea obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun.  
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În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare ( Hațegana, Sârba) dă 
posibilitatea de a cunoaște sufletul țăranului român, raritatea portului și cântecului popular. 

Dansurile populare prin frumusețea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de copii 
și interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările.  

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, 
memoria, atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul și cântecul nu 
este trăit, nu poate pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviti o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, 
gânditi-vă că priviți un moment, oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o 
datorie și o onoare. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și 
condițiilor locale. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul preşcolarilor. 

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte; 

 Preșcolarii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 
de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniță, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), (2002),  Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 

aplicative, Editura Polirom, Iaşi; 
Sorina Sav, (2006), Tradițiile și obiceiurile românești, mijloace de formare și edicare a 

preșcolarilor, Editura Nico. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. preșcolar Marușca Alexandra Cristina 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu”,  
Oradea – Structură GPP nr. 44 

 
 
”Un copil este ca o sămanță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 

de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de 
furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea 

 
Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează 

ca om. Ea are un  rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru că ştim 
că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”(1), respectiv a copilului. 

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. 
Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului 
în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 
călăuza a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe"(D. Almas). „Educaţia copiilor presupune 
întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor noastre”.(2) Părinţii trebuie să 
se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, fiind 
formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În educaţia copiilor, 
mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă mult mai bine 
decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.”(3)  

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. 

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al 
familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar 
sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element 

cheie în educaţia propriilor copii. 
Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
Toţi copiii pot învăţa. 
Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 

relevante şi accesibile vârstei. 
Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 

obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  
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să le prezinte copiilor grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot 
învăţa lucruri noi şi interesante;  

să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor;  
să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;  
să ofere informaţii suficiente educatorilor şi să ceară sfatul acestora;  
să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.);  
să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul 

acesta;  
să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă;  
să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă;  
să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.  
Din această perspectivă, la grupa mică pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în 

parteneriat cu părinţii, care s-au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al 
părinţilor (anexa1). 
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ANEXA 1 

”Prieteni noi” 
”Jucăriile de acasă”  

Copiii cu dificultăți de adaptare 

”Ne jucăm împreună” 
”Îți dau jucăria mea” 

Copiii cu dificultăți de 
relaționare 

”Cum vorbim cu colegii și prietenii și părinții” 
”Vreau să vorbesc frumos” 

Toți copiii 

”Adevăr sau minciună” Copii în situații conflictuale 

Informare privind evitarea jocului în preajma unei persoane 
bolnave 

Toți copiii 

”Știu să respect regulile familiei” Toți copiii 
”Scutul meu de apărare” –exteriorizarea trăirilor și a 
grupului social  

Copiii timizi 

”Cât timp mă joc la calculator?” Toți copiii 
”Jocurile copiilor la grădiniță și în familie” Toți copiii 
”Ca mama vreau să fiu și eu” , joc-exercițiu, explorarea 
carierei 

Toți copiii 

”Eu sunt mama/tata, tu copilul” joc în perechi, optimizarea 
rolurilor în familie 

Toți copiii 

”Cu părinții împreună” Toți copiii 
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Importanța  activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

MÂRZALI  ONGEN 
 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă.  

Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 

curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților);  
*Consultări individuale;  
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei 

de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
 *Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite 

la muzee, patiserii, fabrici, etc); 
 *Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 

didactic; *Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Proiectul–metodă activă de studiere a tradiţiilor şi obiceiurilor românilor 
Sărbătorile de iarnă 

 
Prof. Matache Gherghina 

Şcoala Gimnazială ,,Ion HeliadeRădulescu” 
Urziceni – Ialomiţa 

 
           Metoda proiectelor are menirea de a aborda toate aspectele dezvoltării ca un întreg  nu ca 
fragmente disparate. Proiectele oferă copiilor numeroase ocazii de a face descoperiri, explorări, 
experienţe şi de a rezolva diferite probleme prin cooperare, tratarea diferenţiată, evaluarea continuă.          
          Iată un exemplu de proiect care poate fi realizat la orice clasă legat de evenimentele şi 
sărbătorile  

de iarnă. 
Tema: Sărbătorile de iarnă; 
Durata: o lună; 
Obiective:    -    să se informeze în legătură cu sărbătorile de iarnă din ţară şi de peste hotare; 

- să culeagă colinde de la bătrâni; 
- să înveţe colinde; 
- să redea prin desen obiceiurile şi tradiţiile zonei; 
- să participe la transmiterea obiceiurilor; 
- să descrie obiceiurile specifice zonei lor şi altor zone; 
- să confecţioneze diferite obiecte specifice sărbătorilor de iarnă. 

Evaluare: - realizarea unei culegeri de colinde ilustrate; 
                 - prezentarea unui spectacol  de colinde şi obiceiuri populare în faţa părinţilor  
                 - realizarea unei expoziţii cu obiecte realizate de copii ,,Podoabe pentru pomul de iarnă”; 
                  
 

                                  Sfântul Andrei                                             Ignatul                                 
                                                                          
          
                                              
            Sântul Nicolae                  Sărbǎtorile de iarnă                               

                                                                                                      Sfântul Ion 
 
 
                                                                                          Crăciunul /Naşterea Domnului Nostru  
                                                          Anul 
                 Boboteaza                         Nou                                               Iisus Hristos                                               
                                                                      
  Pentru fiecare subtemă se organizează activităţi în care elevii caută informaţii, povestiri, 
legende şi pe care le împărtăşesc colegilor de clasă. Acest lucru se poate efectua în cadrul orelor de 
curs, dacă învăţătorul îşi planifică şi proiectează în perioada sărbătorilor de iarnă texte pe această 
temă. 

De Sfântul Andrei se pune grâu la încolţit. Noi am ,,semănat” grâu astfel încât atunci când a 
răsărit să fie ,,părul” unui clovn. Materialele folosite au fost: rumeguş, ciorap de damă, o farfurioară 
sau capacul unei cutii de margarină, grâu, hârtie glasată sau resturi textile, lipici. Copiii au avut grijă 
să ude grâul şi au obţinut clauni cu  ,,păr” natural.   

În cadrul acestui proiect, elevii au învăţat colinde, au realizat o culegere de colinde pe care 
le-au şi ilustrat, au prezentat spectacole de colinde şi obiceiuri populare în clasă, în faţa părinţilor, 
dar şi în localitate, la casele celor cunoscuţi şi la Casa de Cultură a municipiului. Din spectacole nu 
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a lipsit ,,Capra” , moment plin de umor pentru copii şi pentru fraţii lor mai mici şi, în acelaşi timp, 
plin de importanţă prin textul şi caracterul arhaic al versurilor. 

În cadrul orelor de arte vizuale şi abilităţi practice au fost realizate obiecte de împodobit 
bradul:ghirlande de steluţe, clopoţei arginti şi aurii din staniol, lănţişoare pentru brad, steaua, 
sorcove, coroniţe pentru ornat uşa de la intrare, Moş  Crăciun, oameni de zăpadă din diverse 
materiale textile, fulgi din hârtie. 

  Nu au lipsit nici dansurile populare. Pentru acestea, împreună cu părinţii elevii şi-au 
confecţionat costume populare specifice zonei noastre şi au învăţat câteva dansuri populare cu mare 
drag. Atât copiii cât şi părinţii au participat cu mare bucurie la spectacolele susţinute de copii  şi     
s-au implicat în activităţile specifice sărbătorilor de iarnă. 

Trebuie menţionat şi faptul că în clasă am amenajat un colţ cu tema ,,Noi suntem români” 
(Ideile noastre) în care am expus costume populare, drapelul României alături de lucrări ale 
copiilor. 

Evaluarea proiectelor trebuie să fie un moment în care copiii să se simtă bine, să se simtă 
mândri de realizările lor, să înveţe de la colegi, să îşi aprecieze lucrările la adevărata lor valoare. 

 În cazul nostru, evaluarea s-a realizat sub forma spectacolelor de colinde, muzică  şi dansuri 
populare şi a unor expoziţii cu obiectele realizate în orele de abilităţi practice şi nu în ultimul rând, 
s-a realizat un album de fotografii care au imortalizat etape din desfăşurarea proiectului (repetiţii, 
lecţii, organizarea expoziţiei, la colindat). 

Prezentarea  rezultatului activităţii (evaluarea) s-a făcut în aşa fel încât copiii au învăţat din 
produsele mucii celorlalţi, au pus întrebări, au solicitat răspunsuri şi explicaţii, s-au stimulat  
reciproc în activitatea de învăţare, au participat efectiv la actul învăţării şi au demonstrat ceea ce au 
învăţat.

Concluzii  
Etapele desfăşurării proiectelor 
 Se alege un subiect adecvat şi se prezentă copiilor; 
 Se elaborează idei generoase în legătură cu subiectul propus; 
 Se aleg cele mai bune metode care să permită atingerea obiectivelor propuse; 
 Pot fi informaţi părinţii în legătură cu tema propusă ; 
 Se planifică activităţi care să-i ajute pe copiii să afle cât mai multe despre  subiectul propus; 
 Sunt găsite cele mai bune modalităţi de finalizare, astfel încât să poată fi evaluate rezultatele  

şi fiecare elev să se simtă valorizat pentru ceea ce a reuşit să realizeze.
Elementele esenţiale de învăţare prin intermediul proiectelor sunt:  

 bună înţelegere din partea elevilor; 
  bună colaborare şi stabilirea de relaţii între colegi; 
  stabilirea legăturii între diferitele obiecte de studiu;  
 creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare şi cunoaştere; 
  predare agreabilă; explorare extensivă şi în profunzime a unui subiect ales în funcţie 

de vârstă care suscită interes şi care face posibilă abordarea agreabilă şi plăcerea de a 
descoperi şi a cunoaşte cât mai mult, din cât mai multe domenii de activitate. 

Sărbătorile de iarnă constituie una dintre temele de proiect la care elevii participă cu plăcere 
şi se implică în toate activităţile propuse, în care vin cu idei novatoare , iar ,,produsele muncii” lor 
se observă cu uşurinţă, au aplicabilitate şi sunt puse în practică. 

Să nu uităm că ,,veşnicia s-a născut la sat”, iar noi, dascălii, avem datoria de aduce mai 
departe, peste ani, tradiţiile şi obiceiurile românilor - tradiţiile autentice - şi să nu lăsăm să fie 
,,contaminate” de oportunişti. Prin acest tip de proiect, copiii intră în directa legătură cu adevăratele 
tradiţii şi cu oamenii care le-au păstrat şi care sunt doritori să le transmită tinerelor generaţii. 

,,...Cunoştinţele nu trebuie însuşite numai din cărţi, ci direct din cer şi din pământ, din stejari 
şi din fagi prin observare şi activitate independentă, rolul învăţătorului fiind (..) să aprindă în elevi 
setea de cunoaştere şi o înflăcărată sârguinţă pentru învăţătură.” (Jan Comenius)
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții /                                

Serbările școlare 
 

Profesor inv. prescolar: Matache Mariuca Anita 
G. P. P. Dumnbrava Minunata, Slobozia 

 
 
 Serbările şcolare reprezintă pentru fiecare cadru didactic o importantă modalitate de dezvoltare 

a simţului estetic al copiilor săi, asigurând, totodată şi un important mijloc de evaluare, atât a 
procesului instructiv-educativ, pe care-l organizează şi îl desfăşoară, cât şi al performanţelor atinse 
de copii în cadrul acestui proces.   

 
 Serbările şcolare au un caracter stimulator asupra preşcolarilor. Ele îmbogăţesc şi nuanţează 

viaţa lor afectivă, generând apariţia unor sentimente neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai slab 
manifestate anterior, izvorâte din sursa inepuizabilă de emoţii variate şi trainice pe care le 
reprezintă. Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea orizontului de 
cunoaștere al copiilor. De asemenea, munca laolaltă contribuie la dezvoltarea simțului de 
răspundere al fiecărui copil și al întregului colectiv prin dorințe comune de a obține rezultate bune, 
favorizează stabilirea unei discipline conștiente pe parcursul repetițiilor și în cadrul desfășurării lor. 

 
 Contactul cu un public prezent în număr mare sau mai mic la serbările din grădiniță, trezește în 

copii energia latentă, exigența în fiecare de a învinge greutățile ivite, de a-și stăpâni timiditatea, le 
cultivă spiritul de inițiativă, de independență în acțiune, iar pregătirea din timpul repetițiilor 
contribuie la stimularea interesului pentru muncă si a disciplinei muncii îndeplinite cu 
conștiinciozitate. Reprezentările artistice reprezintă un prilej de evaluare a activităților ce le-au 
pregătit. Prin poeziile recitate, copiii dovedesc că sunt obișnuiți să vorbească corect, nuanțat, 
expresiv, folosind o mimică și un ton cât mai adecvat, prin mișcările prezentate se va vedea stadiul 
coordonării cu ritmul muzicii, prin cântece se constată armonizarea cu ceilalți,  starea empatică.  

 
Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, oferă bună dispoziție, favorizează 

dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic și psihic.                                
Importanța lor educativă rezidă în conținutul artistic prezentat precum și în atmosfera sărbătorească 
ce se instalează cu acest prilej. De asemenea, nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de 
activități care conduce la sudarea colectivului de copii, îi învață să trăiască în grup, să se încadreze 
într-o disciplină fermă. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, gustul 
pentru frumos, dezvoltarea în plan moral.  

 
 Serbările din grădiniță, activitățile artistice în general sunt un altfel de joacă, o joacă a „micilor 

actori”, o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacția ce se citește pe fața lor cu ocazia 
interpretării unor roluri sau cu prilejul recitărilor. Fiecare serbare este un prilej de bucurie, 
încântare, evidenţiere a talentului şi a muncii în echipă. În acelaşi timp, e o provocare şi o ocazie de 
a ne transforma în regizori, noi, cadrele didactice, în actori, ei, copiii şi în publicul spectator, 
dumnealor, părinţii, un public foarte subiectiv, emoţionat şi generos cu aplauzele. La sfârşit, se 
trage cortina, aplauzele binemeritate confirmă reuşita serbării şi se scrie astfel o nouă pagină în 
cartea amintirilor din viaţa de preşcolar. 

 
 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru dascălii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor.  
 "Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe"(D. Almas). 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 
Mateaș Cristina Anamaria 

 
 
Școala are un rol primordial în viața copiilor, alături de familie dar și de întreaga societate, 

deoarece educația permanentă survine datorită bunei colaborări dintre factorii de bază școală și 
familie. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere  fizic , intelectual, 
moral și estetic. Școala, alături de familie, într-un amplu parteneriat influiențează, prin condițiile 
concrete în care se desfășoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Parteneriatul educațional  este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educațional.Acesta din urmă presupune o unitate de cerințe, opțiuni, 
decizii și acțiuni educative între factorii educaționali. 

Colaborările / Parteneriatele dintre școală și familii pot avea următoarele beneficii: 
 a.  de a ajuta profesorii în munca lor; 
 b.  pentru perfecționarea abilităților școlare ale elevilor; 
 c. îmbunătățirea programelor de studiu și a climatul școlar;  
 d. îmbunătățirea abilităților educaționale ale părinților; 
 e. dezvoltarea abilităților de lideri ale părinților;  
 f. conectarea familiilei cu membrii școlii. 
 Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 

motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele:  
1. părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor;  
2. învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației se petrece 

în afara școlii; 
 3.cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale 

elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele comportamente ale 
părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala;  

4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul să 
influențeze gestiunea școlară. 

În viața copiilor activitățile extrașcolare îndeplinesc un caracter interdisciplinar, ajutând la 
formarea personalității acestora, încă de la vârste fragede. 

 Participând la aceste activități elevii se dezvoltă din toate punctele de vedere. 
 De-a lungul anilor, acestea au căpătat diverse forme, toate vizând educația nonformală și 

petrecerea timpului liber într-un mod cât se poate de plăcut, dar și educativ în aceeași măsură. 
 Atingând vaste domenii și arii foarte mari elevii își dezvoltă anumite competențe și abilități 

care sunt necesare dezvoltării armonioase în societate. 
 De aceea e important ca activitatea copilului să nu se limiteze la spațiul și timpul școlar, acestea 

ar trebui să ia contact cât mai mult cu mediul social și natural, venind în contact direct cu o largă 
gamă de relații comportamentale. 

 După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

 Dacă sunt bine pregătite consider că sunt atractive și educative pentru toate vârstele. 
 Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 

noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei” 
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 Mediul de acțiune deosebit, tehnicile de instruire altele mereu, contribuie la dezvoltarea 
spiritului de observare, toate acestea la un loc contribuie la dezvoltarea spiritului de  observație, 
formează gândirea operatorie a copilului cu calități de organizare, echilibru, obiectivare. 

 Copiii clasei mele știu să extragă toate învățăturile din serbările școlare, învață să distingă 
binele de rău, să caute calea corectă prin care trebuie să obțină ceva în viața de zi cu zi. 

 Activitățile școlare ocupă, bineînțeles un loc privilegiat în activitățile lor, iar eu îi susțin și 
încurajez, pentru că acest lucru este necesar în evoluția lor. 
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Importanța colaborării părinților cu școala 
 

Prof: MATEESCU ANDREEA IULIANA 
Școala Gimnazială Albeștii de Argeș 

 
 
 Părinții elevilor reprezintă un factor primordial în pregătirea și desfășurarea activităților 

extrașcolare din învățământul preuniversitar, mai ales în mediul rural. Pregătirea unei astfel de 
activități implică, în primul rând, un interes deosebit din partea cadrului didactic, dăruirea 
profesională pe care acesta o arată, dovada lucrului cu elevii, buna comunicare cu aceștia, 
modalitatea în care reușește să-i implice în diferite activități. În al doilea rând, pentru eficientizarea 
activităților extrașcolare este esențială susținerea morală și financiară din partea părinților, dorința 
ca ”piticii” lor să participe la diferite activități, serbări de Crăciun, de 8 Martie, de sfârșit de an 
școlar, bucuria de a-i vedea încercând să interpreteze diferite roluri, de a-i simți implicați în 
pregătirea momentului artistic, memorarea poeziilor sau a cântecelor, de a încerca să intre în ritmul 
unor pași de dans … toate acestea împletesc frumusețea și reușita activităților extracurriculare. 

 
 Pe de altă parte, ei constituie liantul între școală și elevi. Pentru o bună fundamentare a actului 

didactic, părinții trebuie să vină în sprijinul școlii, prin implicare activă atât în cadrul demersului 
didactic, cât și în  cadrul activităților extracurriculare. Menirea activității extracurriculare este de a 
cultiva spiritul de colegialitate, spiritul artistic, cât și depășirea stărilor de timiditate. Este de prim 
ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul cadrului didactic de a atrage şcolarii în asemenea 
activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească 
zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale. 

 
 Școala reprezintă pentru elevi un al doilea cămin - un loc feeric, care îi ajută să-și descopere 

personalitatea, aptitudinile și  să-și croiască un drum prin labirintul sinuos al tainelor ascunse în 
paginile cărților . Este felinarul care luminează calea spre drumul cunoașterii, deslușindu-le temerile 
și îndemnându-i să pășească încrezători în viață. 

 
 Serbările școlare ar trebui să fie momente speciale de recreere și de plăcere. În cadrul acestor 

serbări, elevii ar trebui să se simtă liberi, să-și manifeste talentele și să nu fie îngrădiți de barierele 
convenționalului. Serbările ar trebui organizate în colaborare cu elevii, cât și cu părinții, ținând cont 
de nevoile copiilor și de capacitățile lor artistice, lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări 
ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi 
,un colţ de natură ( parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

 
De asemenea rolul serbărilor de Crăciun este de a aduce bucurie în sufletele micilor școlari, cât 

și de a arăta părinților progresele anuale ale celor mici, prin capacitatea de a se implica activ, de a 
intra în pielea personajelor interpretate și de a memora rândurile unui cântec sau replicile unei 
scenete. 

 
 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare 

a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 
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Școala și familia- parteneri în educație 
 
 

Prof. inv. primar Mateescu Constantin 
Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea''- Dioști, Dolj 

 
    
                                                                                       
 Motto: 
 “Școala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea părinților. 

Educația dată în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace, dacă familia este ostilă și 
indiferentă.” H.H.Stern - ,,Educația părinților în lume’’. 

 
 
Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factorul primordial în procesul de educare al 

copiiilor. Familiile din societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie 
crescută pentru obţinerea atenţiei copiilor. De aceea, şcolile încearcă să vină în întâmpinarea 
părinţilor prin organizarea unor activităţi comune cat mai variate, prin intermediul carora cadrele 
didactice îi pot îndruma pe părinţi, îi pot face să înţeleagă rolul pe care îl are parteneriatul şcoală-
familie în procesul de instruire a copiilor. 

 Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii comunicării dintre părinţi şi 
profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri în care se 
explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când nu au fost respectate 
regulile şi ce înseamnă o laudă. În cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea 
fiind caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce.  

 Relaţia şcoală – familie – societate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 
Societatea este instanţa superioară care imprimă un anumit  format atât şcolii cât şi familiei iar prin 
idealul educaţional trasează liniile directorii pe care acestea trebuie să le urmeze. Pe de altă parte, 
familia şi şcoala sunt cele care îşi aduc aportul continuu la modelarea societăţii . 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le 
comportă această acţiune. 

 Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoala şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi 
pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia 
copilului prin educaţie. Se pot deosebi asociaţiile de părinţi şi după scopurile lor, astfel: ca grup de 
susţinere a şcolii, în probleme needucaţionale; ca grup de cooperare care consideră educaţia ca un 
proces comun în care părinţii şi profesorii sunt parteneri, care decid împreună viitoarele programe; 
ca grup de apărare a intereselor care consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate în raport 
cu interesele altor grupuri. 

 Părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate, angajându-se în activităţi comune de 
învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de 
curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziei. Rata învățării 
crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse 
activități acasă. Părinții care participă la programele educaționale inițiate de școală vor putea 
aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a 
acestora în procesul învățării.  

 Prin activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria 
activitate. Învățîndu-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și 
relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele 
unei unități de decizie și acțiune între cei doi factori. 
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 Prin toate aceste colaborări şcoală-familie se doreşte ca familia să se dezvolte ca un izvor de 
educaţie nouă iar activitățile cu părinții să ducă la rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor 
posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. 
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DE CE SERBARE? 

 
Profesor invatamant prescolar: MATEI OLIMPIA 

 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber .Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatorului de 
a atrage micii şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale 
procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea 
reuşitei integrării sociale .Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă 
cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece 
sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa.Ele prezintă unele particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor .Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor 
,la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.Având un caracter atractiv, copiii 
participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi 
.Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă 
importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară.  

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grupa mica, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai  accesibili sufletelor acestora. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică 
sunt realizate de copii cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este 
binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este 
mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un 
scop în sine,de a oferi ceva specta -torilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie 
- toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Prin îmbinarea 
caracterului ludic cu cel educaţional (formativ şi informativ) serbările răspund particularităţilor de 
vârstă ale copiilor. Serbările sunt o activitate  de eva -luare şi de verificare a cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor, de stimulare a cooperării între copii, de stimulare a predispoziţiilor 
native şi a aptitudinilor acestora.  

Serbările au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, 
moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a preşcolarului. Serbările, programele 
distractive, şezătorile sunt dintre activităţile care răspund unei duble necesităţi psihopedagogice: de 
a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa capacităţi psihofizice ale acestora. Ele continuă, 
aprofundează şi valorifică activităţile de învăţare dirijată sau la alegere.     

Valoarea serbărilor rezidă în îmbinarea dintre formativ şi informativ, dintre util şi plăcut în 
conţinutul educativ al acestora. Serbările influenţează dezvoltarea copilului din punctul de vedere al 
educaţiei intelectuale, al educaţiei morale, al educaţiei estetice şi al educaţiei fizice.    

Organizând serbări verificăm, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit lucrurile transmise la 
grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, 
preşcolarul îşi formează şi îşi perfecţionează deprinderile artistice. Pregătirea unei serbări lasă urme 
adânci în sufletul fiecărui copil. Participarea la serbarea grupei îi uneşte pe copii, îi ajută să se 
împrietenească. Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci 
reuşita serbării întăreşte sentimentul apartenenţei la colectiv, mândria de a fi printre „copiii din 
grupă”. Pentru ca spectacolul să fie reuşit, textele literare trebuie alese cu grijă, conţinutul lor 
slujind deopotrivă ca suport educativ, afectiv şi de amuzament pentru copii.. Cu bune şi cu rele, anii 
de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când 
reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. 
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Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, 
astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele 
coordonatei temporale. 

Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al 
copiilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, 
stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la 
dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe 
parcursul desfăşurării programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind 
în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de prescolari de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. Întregul lanţ 
de manifestări organizate de gradinita şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului 
,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor acestora şi 
are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul acesteia faţă 
de şcoală şi slujitorii ei . 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof. inv. primar Matei Ana Maria 
Liceul Tehnologic Plopenii Mari 

 
 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. 

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară   
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol 
dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea 
memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la  
momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv 
motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei 
la efort. 

Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură  
( parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
-comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
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-comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  

Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
-perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
-desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor.Serbarile copilariei, momentele acestea de 
maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. 
Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea 
creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii 
artistice originale,adaptate evenimentelor si conditiilor locale. 
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Colaborarea şcoală-familie 

 
Prof. înv. preşcolar Matei Aniela Ioana 

Şcoala Gimnazială Emnil Racoviţă Gîrda de Sus- 
structură GPN GHEŢAR 

 
 

După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, 
alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare 
pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân 
în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o 
serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu 
se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. 

 Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de 
comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la 
școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât 
și acasă. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă.  

Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de 
învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare.  

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

 
Parteneriatele dintre școală și familii pot:  
a. ajuta profesorii în munca lor;  
b. perfecționa abilitățile școlare ale elevilor;  
c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar;  
d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților;  
e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților;  
f. conecta familiile cu membrii școlii. 
 
În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 

școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 

cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
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educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață.  

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

PROF. MATEI CONSTANTIN 
 
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 
multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă 
sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în 
viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării 
dintre instituţiile educative şi familie putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul 
comunicării grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate 
activităţile şcolare şi extraşcolare;  schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de 
grădiniţă / şcoală; cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  
învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 
părinţi – cadre didactice. Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii 
lor. Ei vor să fie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor 
şi doresc să fie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. 
Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi 
activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să 
se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor 
referitoare la copiii lor;  responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă 
parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în 
mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate 
împreuna cu educatoare. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, 
percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi 
educatoare ce pot fi determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de 
viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, 
condiţii sociale, morale, religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor 
de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile 
fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la 
activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă 
faţă de diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu 
creşterea şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; 
educatoarea trebuie să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; 
atunci când ei simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi 
a grădiniţei . În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să 
orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în 
sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea 
şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează 
copilul lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii 
copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a 
obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, 
sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. 
Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile 
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în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate 
aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în 
care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de 
durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a preşcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, 
deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea 
materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

  Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru preşcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța grădiniţei în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea preţcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, 
iar în alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în 
funcție de nivelul grupei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie 
susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă 
între profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare, de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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„Magia serbării de Crăciun” 

 
Ed. Matei Dumitra 

G. P. P. „Amicii”, Constanța 
 

   “Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate de lumină...” 
(Eugen Ionescu) 

 
Serbarea școlară reprezintă o sărbătoare atât pentru copii cât și pentru părinții acestora și 

educatori. Ea este un excellent prilej de a pune în valoare talentul fiecărui copil, un real mod de 
evaluare a cunoștințelor copiilor dar și măiestria didactică a educatorilor. 

Căntând, dansând, recitând copiii își perfecționează deprinderile artistice, deprinderi ce îi vor 
ajuta, mai devreme sau mai târziu să-și dezvolte dragostea pentru frumos, pentru arte. Mișcarea, 
atmosfera de veselie și destindere,  atmosfera încărcată de emoție produce o tensiune interioară 
fiecărui copil, toate acestea contribuind la constituirea unor emoții estetice șieducative deosebite. 

Consider că de la cea mai fragedă vârstă trebuie să îi învățăm pe copii să prețuiască și să 
respecte obiceiurile și tradițiile propriului popor, să îi învățăm să iubească meleagurile natale, portul 
românesc și pe români. Trebuie să îi ajutăm pe copii să înțeleagă valoarea tezaurului nostru 
folcloric; aici se regăsește arta populara românească, ce reflecta cu cea mai mare intensitate 
frumusețea țării noastre și sufletul neamului 17ostrum. 

Așadar, copiilor li se vor imprima cunoștințe referitoare la: obiceiurile fiecărui eveniment 
important din viața poporului 17ostrum, frumoasele costume populare, cântece, dansuri, strigături. 

Astfel, îi ajutăm pe copii să cunoască tradițiile românești, cât și evenimentele tradiționale: 
Crăciun, Paște, etc. 

Magia sărbătorii de Crăciun se îmbină și cu emoțiile create de așteptarea lui Moș Crăciun pe 
care copiii îl așteaptă cu nespusă bucurie și nerăbdare. 

“Cad din ceruri fulgi de nea , 
Ca argintu-i țara mea. 
Vin urări, vin și cântări, 
Pentru Sfinte Sărbători. 
Vin colinde, poezii, 
Spuse de gingașii copii. 
Ascultați-le acum, 
Fiindcă vine Moș Crăciun!” 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Matei Lavinia Iulia,  
Școala Gimnazială Grecești 

 
 
Activitățile educative au ca scop formarea personalității elevului, învățarea non-formală și 

dezvoltarea anumitor competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase a copilului. 
Pentru asta este necesar să existe o comunicare eficientă între familie și școală, în scopul dezvoltării 
intelectuale, emoționale și sociale a elevilor. Participarea activă a părinților în activitățile educative 
ale copiilor se materializează printr-un randament școlar mai bun, relații pozitive ale părinților 
despre școală. 

 
În urma încheierii parteneriatelor cu părinții, aceștia sunt încurajați să participe la planificarea și 

desfășurarea activităților educative, ceea ce implică responsabilitate și eficiență sporită. Colaborarea 
dintre școală și familie are ca obiective principale creșterea gradului de implicare a părinților în 
activitățile școlare educative, învățarea unor tehnici și deprinderi de muncă intelectuală sub forma 
unor activități comune elevi-părinți-cadre didactice. Părinții trebuie să fie informați despre 
programul educativ al copiilor, să participe activ  alături de aceștia, șă aducă o contribuție reală la 
educarea lor, să continue procesul educativ acasă și să sprijine activitățile extrașcolare organizate de 
școală. 

 
Există, însă și situații în care părinții prezintă disponibilitate scăzută de participare la activități 

sau au un grad redus de interes față de educația și evoluția copilului. Tocmai de aceea este necesară 
comunicarea periodică cu aspecte formale și informale, înțelegere și toleranță reciprocă, atmosferă 
pozitivă, non-formală la întâlnirile cu părinții. 

Relațiile de colaborare părinte-școală constituie primul pas către o educație deschisă și flexibilă 
a copilului, completarea, sprijinul și dezvoltarea personalității acestuia. Prin implicarea părinților, 
activitățile educative devin mai atractive pentru copii, părinții devenind mai implicați și mai 
conștienți de actul didactic. 

Serbările școlare sunt evenimente importante în activitatea elevilor, dar și a familiei, din punct 
de vedere afectiv, cognitiv, elevii reproducând în mod personal și original textele propuse, 
modalitatea de reprezentare a talentului nativ al acestuia. Serbarea școlară este un mijloc eficient de 
educare, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor și de stimulare  a copiilor timizi sau 
mai puțin talentați. Prin recitare, cântec, dans, interpretare, copilul se afirmă și capătă încredere în 
potențialul său artistic și cognitiv.  

Implicarea activă a părinților în activitățile educative duce la întărirea interacțiunilor și relațiilor 
părinte-copil, rezolvarea situațiilor – problemă, a posibilelor conflicte sau situații de risc în 
dezvoltarea armonioasă a copilului. Părinții pot fi parteneri activi în desfășurarea unor programe 
derulate în cadrul școlii, pot fi atrași alături de școală prin diferite activități extrașcolare, aceștia 
urmând să colaboreze activ și să accepte rolul de factor răspunzător în dezvoltarea propriului copil. 
Ei pot veni chiar cu propuneri de activități, la care să și participe, efectiv: excursii, concursuri, 
programe artistice. Astfel ei pot experimenta relații inedite cu copiii lor și să-ți schimbe în mod 
pozitiv atitudinea față de școală. 

Activitățile educative stârnesc interes, ajută la acumularea de noi cunoștințe, copiii își asumă 
responsabilități, iar dascălul și părintele îi dirijează și îi pregătesc pentru viață. 

 
Oricâte merite și preocupări ar avea familia în educația copilului nu se vor obține rezultate 

pozitive decât în colaborare cu școala. 
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SEMNIFICAȚIA RELIGIOASĂ  A CRĂCIUNLUI ÎN CADRUL 
ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE SPECIFICE 

 SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ CU ELEVII 
 

Profesor: Matei Nicoleta - Diana,  
Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni, Teleorman 

 
  
Colindele religioase au ca subiect naşterea, botezul şi patimile lui Isus Hristos. Colindele au text 

şi melodie: Steaua, Domn,Domn să-nălţăm, Astăzi s-a născut Hristos, Florile dalbe etc. 
De Crăciun se taie porcul, iar copii merg cu „bolindeţii”, o tradiţie prin care copii colindă pe la 

casele oamenilor strigând:          „Bună seara la Ajun, 
                                             Că e mâine Moş Crăciun, 
                                             Cu bucata pe tăciun.” 
În schimb copii primesc covrigei, biscuiţi, nuci sau alte dulciuri. 
Obiceiurile înrădăcinate în viaţa oamenilor, comunică o poezie netăgăduit de frumoasă. 

Obiceiul este o deprindere câştigată prin repetarea deasă a aceleiaşi acţiuni. Obiceiurile, datinile, 
cântecele, însoţesc viaţa omului de la naştere până la moarte.  

Locuitorii di judeţul Teleorman au obiceiuri legate de anumite zile ale anului, păstrate prin 
tradiţie  de la strămoşii noștri şi în care palpită înţelepciunea poporului român, între care colindele şi 
obiceiurile legate de Anul Nou ocupă un loc însemnat. Cele mai frecvente colinde, care au rezistat 
timpului sunt: „Astă noapte-ntunecoasă”, „Sub umbrar de rosmarin”, „Sorcova” şi „Pluguşorul”. 

Primul colind, pe lângă urarea tradiţională de Anul Nou, elogiază prin versurile sale elementele 
mediului rustic, care influenţează şi susţin existenţa omului. Acestea sunt, mai ales, plantele 
agricole, grâul şi floarea-soarelui:” Astă noapte-ntunecoasă,/ Noi venim să colindăm,/ La fereastră 
să strigăm/ Şi vouă să vă urăm./Porumbeii satului/Uruiră şi zburară/ Din cuibul pătulului,/ Cu norii 
s-amestecară./ Câte flori sunt pe pământ,/ Toate merg la jurământ,/Numai floarea soarelui/ Şi cu 
spicul grâului/Şăd în poarta raiului/ Şi-mi judecă florili,/Ce-au făcut miroasili.” 

Cel de-al doilea colind, este un vechi ceremonial, care exprimă metaforic o scenă erotică, după 
cum o consemnează versurile: „-Fir-ai, fată or nevastă/ Or zână din cer picată!/ - Nu sunt fată, nici 
nevastă,/Nici zână din cer picată/ Şi sunt Floarea Soarelui,/Şăd în poarta raiului,/ Ca să judec 
florili,/ ce-au făcut miroasili./A dat o ploaie cu vânt/ Şi le-a culcat la pământ,/A bătut un vânt 
turbat/Şi miroasele le-a luat,/ A bătut un vânt cu soare/ Şi le-a sculat în picioare.” 

Aceste cântece se cântau în seara de Anul Nou, când colindătorii obişnuiau să poarte cu ei o 
strachină cu grâu verde, legat cu fir roşu, precum şi boabe de grâu, cu care loveau în geam, cei din 
casă răspunzându-le:”Ca mine, ca mine!”, adică noul an care vine să facă grâul să crească mare şi să 
dea producţii bune. În timp ce se cântau colindele, colindătorii trosneau din bice şi sunau clopotele, 
strigând: „Ura, ura, ura!” 

Dacă în seara Anului Nou nu colindă decât băieţii între 10-16 ani, a doua zi dimineaţa, umblă cu 
sorcova, atât băieţii, cât şi fetele ce nu depăşesc vârsta de 10 ani. 

Sorcova nu era făcută din flori de hârtie colorată, ca astăzi, ci din crenguţe cu flori de măr, păr, 
vişin şi trandafir. Aceste crenguţe, de obicei câte una pentru fiecare membru al familiei, se puneau, 
în seara de 30 noiembrie, seara de Sf. Andrei, într-o cană cu apă, la fereastră în casă, gospodina 
având grijă să schimbe apa în fiecare zi. Îngrijite astfel, şi fiind la căldură şi lumină, crenguţele 
înmugureau şi chiar înfloreau. Din aceste crenguţe înflorite se împodobeau sorcovele copiilor, care 
atunci când sorcoveau, spuneau: „Sorcova, vesela,/Să trăiţi,/Să-mbătrâniţi,/Ca un măr,/Ca un 
păr,/Ca un fir de trandafir!/Să fiţi:/Tare ca fieru,/Iute ca oţelu,/ Tare ca piatra,/ Iute ca săgeata,/La 
anu şi la mulţi ani!” 

În  ziua Anului Nou se umblă cu Pluguşorul. Câţiva flăcăi, îmbrăcaţi în costume populare 
tradiţionale, cu un plug tras de patru boi, albi şi frumoşi, veneau în gospodăriile oamenilor şi recitau 
„Pluguşorul” din colecţia lui Vasile Alecsandri, neuitând să strige de fiecare dată: „Mânaţi, măi 
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flăcăi, hăi, hăi!” Se trosnea cu bicele şi se băteau tălăngile şi clopotele, se trăgea de buhai şi se 
brăzda cu plugul prin zăpadă. 

De Anul Nou se colindă cu Steaua, Sorcova, Pluguşorul. Se colindă în grupuri organizate de 
cadrele didactice.  

Pluguşorul este un obicei foarte vechi şi se urează fiecărui gospodar. Pluguşorul este poezia care 
a cuprins cele mai multe transformări.  

În Teleorman, copii care merg cu sorcova poartă în mână  o crenguţă împodobită cu flori din 
hârtie colorată, trec pe a rude unde le urează fericire, sănătate, tăria fierului, frumuseţea 
trandafirului.  

Steaua este de asemenea purtată de un copil, în spatele ei fiind o lanternă aprinsă, vestind astfel 
naşterea Domnului.  

Capra este de asemenea un obicei străvechi.  Este costumată şi jucată de un flăcău. Acesta 
ascuns sub un cojoc sau un cearşaf, ritmează jocul, acţionând botul de lemn clămpănitor. Jocul 
caprei este însoţit de diverse instrumente şi de alte personaje travestite care cântă, scandează numele 
caprei.  

Irodul se practică în diverse sate din judeţ. Irozii sunt costumaţi specific, cu şepci (chipie din 
carton), peste îmbrăcăminte sunt puse foarte multe panglicuţe din hârtie frumos colorată. 

Un obicei, întâlnit mai rar,  este „vasâlca”: 
„Ce-mi-n cer şi pe pământ, 
Îmi este o dalbă mănăstire. 
Cine şade-n uşa ei? 
Şade bătrânul Crăciun 
Lângă bătrânul Crăciun 
Şade Maica Precesta 
Cu busuiocu-n dreapta 
Şi judecă pe Lina. 
Şi voleo Vasâlco, 
Ce-ai mâncat şi ce-ai băut 
De eşti groasă şi frumoasă, 
Şi la ochi cam drăgăstoasă? 
Jar şi ghindă mi-am păscut, 
Şi-n vale am coborât, 
Apă rece mi-am băut. 
Românii cum mă văzură, 
Săriră mă doborâră, 
Românii cu securile 
Ţiganii cu baroasele. 
După ce mă doborâră 
Şi frumos că mă-mpărţiră. 
Luară românii slănina, 
Şi ţiganii căpăţâna. 
Văzură că se-nşelară 
Ei frumos mă-nzorzonară, 
Cu cercei, cu ghiocei, 
Cu salbă de nouă lei, 
Şi au plecat din casă-n casă, 
La boieri ca dumneavoastră, 
Care cu-n franc, care cu doi, 
Să ne cinstiţi şi pe noi. 
La anul şi la mulţi ani.” 
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La școală, împreună cu elevii noștri, încercăm să păstrăm și să ducem mai departe tradițiile și 
obiceiurile străvechi, prin organizarea activităților extrașcolare. 

 
 
Bibliografie: 
 
Cristea, Stan V., 2002, Introducere în istoria culturală a judeţului Teleorman, Editura ,,Rocris”, 

Alexandria 
Cristea, Stan V.,1998, Monografia judeţului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria 
http://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-traditii-si-obiceiuri-romanesti-de-iarna 
http://www. ro.wikipedia.org/wiki/Crăciun 
http://www.calificativ.ro/Serbari_de_Craciun-su836.html 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinți 

 
Educatoare: Máthé Juliánna 

G. P. N. Vârghiş, jud: Covasna 
 
 
Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet, care reprezintă 

prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii. Ne revin puternic în minte amintirile 
copilăriei, ne amintim cu drag de zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, de mirosul 
proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, de nerăbdarea cu care aşteptam darurile sub pomul de iarnă.   

În timpul pregătirilor pentru sfintele sărbători bucuria copiilor este aşa de mare, încât ne 
minunăm de fiecare dată de puterea pe care o au, de a transmite şi adulţilor emoţiile pe care ei le 
trăiesc la un nivel maxim. Este o lecţie de viaţă pe care omul trebuie să o înveţe din nou de la un 
copil, aşa cum Iisus însuşi ne-a învăţat: ...să fim buni! 

Atunci când le vedem privirea stălucitoare şi zâmbetul deschis, simţim cu adevărat că spiritul 
Crăciunului este o istorie care înfrumuţesează toate vârstele. Stă în puterea noastră să transformăm 
aceste zile în amintiri memorabile, care să stârnească emoţie şi peste ani. 

Din acest motiv am gândit  la organizarea şi desfăşurarea unui proiect educaţionel în  parteneriat 
cu părinţii copiilor. În acest mod preşcolarii vor fi introduşi în atmosfera de Crăciun de cînd încep 
pregătirile, până în Ajunul Crăciunului. La aceste activităţi părinţii vor avea ocazia să fie implicaţi 
nu doar în organizarea acestor evenimente, ci să vină cu sugestii, propuneri de teme. După părerea 
mea acestă ocupaţie comună le creează copiilor cât şi adulţilor momente de emoţie, distracţie,  
bucurie pentru rezultatele obţinute din efortul reunit, şi plăcere de a  petrece mai mult timp 
împreună. Copii demonstrează ce ştiu, ce pot iar împreună aprecizează activităţile, faptele, 
evenimentele, rezultatele obţinute. Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copiilor lor, şi comportarea  
în colectiv. 

Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări 
artistice, muzicale, coreografice. Totodată copii pot fi implicaţi în decorarea sălii de grupă şi chiar 
în pregătirea delicateselor pentru masa de sărbătoare. 

Pregătirea le dă ocazia să-şi consolideze cunoştinţele despre tradiţiile şi obiceiurile poporului 
nostru pe care le ştim de la strămoşi, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor. 

 
PROGRAM EDUCATIV 

 
OBIECTIV:  
Sensibilizarea și transmiterea valorilor culturare prin intermediul educației din domeniul ştiinţei 

şi estetice, prin activitățile-concurs de cultură generlă, artistico-plastic și abilități practice, activități 
ce scot în relief cunoştinţele şi creativitatea preșcolarilor. 

 
Nr. 
crt. 

DATA TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOACE DE 
REALIZARE 

PARTICIPANŢI

1 4 dec. „În aşteptarea lui Moş 
Nicolae” 

Realizarea de materiale 
specificesărbătorii. 
Ornarea grupei cu decoraţiuni 
realizate de copii, specifice 
sărbătorilor de iarnă. 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 

2 6 dec. „Soseşte Mos Nicolae” 
(serbare) 

Serbare în prezenţa părinţilor şi a 
invitatului special: Moş Nicolae. 
Prezentarea programului artistic-
cultural ce cuprinde poezii, cântece, 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 
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scenete, dansuri populare. 
Primirea de daruri.  

3 10 
dec. 

”Să-l ajutăm pe  
Moş Crăciun!” 
(campanie de ajutorare a 
copiilor defavorizaţi) 
 

Implicarea copiilor şi a părinţilor în 
strângerea de ajutoare. 
Donarea jucăriilor, hainelor, 
dulciurilor pentru copii nevoiaşi. 
Confecţionarea unor jucării prin 
propriile forţe şi materiale pe baza 
cunoştiinţelor asimilate în cadrul 
activităţilor de abilităţi practice, 
ajutaţi de părinţi. 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 

4 13 
dec. 

Atelier de lucru cu părinţi:
„Decoraţiuni şi ornamente 
de Crăciun” 
 
 
 
„Ne pregătim de serbare” 

Implicarea părinţilor în procurarea 
de resurse financiare si materiale 
necesare.  
Antrenarea lor în desfăşurarea 
serbării. 
Confectionarea unor podoabe 
corespunzatore sărbătorilor de 
iarnă. 
Repetarea poeziilor, cântecelor 
învăţate. 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 

5 17 
dec. 

„Micii bucătari”  Cunoaşterea mâncărurilor 
tradiţionale de Crăciun, aduse de 
părinţi. 
Pregătirea prăjiturilor: brăduţi din 
turtă dulce. 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 

6 20 
dec. 

„Serbare de Crăciun” 
“ Târg de Crăciun”  
 

Serbare de Crăciun, în prezenţa 
părinţilor, şcolarilor şi invitaţilor.  
Program artistic cu poezii şi 
colinde. 
Expoziţie din lucrările create. 
(parteneriat grădiniţă-şcoală) 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 

7 25 
dec. 

„Micii colindători”  Păstrarea tradiţiilor culturale ale 
familiei şi comunităţii. 
Prezentarea cântecelor de Crăciun 
cu participarea părinţilor în 
comună, la localnici. 

grupa mijlocie- 
mare 
părinţi 
educatoare 

 
Motoul proiectului: “Familia şi grădiniţa- împreună pentru binele copilului” 
Am simţit cu adevărat că spiritul Crăciunului, sensibilizarea şi trăirea bucuriei sărbătorilor de 

iarnă nu este o poveste de adormit copii, ci o istorie care înfrumuţesează toate vârstele. 
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SĂRBĂTORIM CRĂCIUNUL ȘI ANUL NOU 
 

Prof. Înv. Primar MATIUȚA MARA – VALENTINA 
Școala gimnazială Nr. 2 TĂMAȘDA, jud. BIHOR 

 
 În fiecare an Sărbătoarea Crăciunului, a Anului Nou aduce cu ea o stare de bine pentru tot 

pamânteanul. E bucurie, e dăruire, gânduri bune pentru un Nou Început. În ton cu cei mari, copiii 
pregătesc și se pregătesc pentru întâmpinarea așa cum se cuvine a Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos, așa cum au făcut-o dintotdeauna strămoșii noștri, cu colinde și obiceiuri tradiționale de 
Crăciun și Anul Nou, primenirea veșmintelor și a caselor și nu mai puțin a sufletelor prin 
Spovedanie și Împărtășire  în Postul Crăciunului. Desigur toate acestea sunt acțiuni, trăiri personale 
și colective care insuflă tuturor, mari și mici, înălțare sufletească, o relaționare benefică sub toate 
aspectele cu cei din jurul nostru, cu cei apropiați. Prin urmare există o împletire a factorilor care 
exercită influență asupra copilului în această perioadă: familia, școala, grupul de prieteni sau în sens 
mai larg de colaboratori.  

”Colinde, colinde! 
E vremea colindelor,” (Mihai Eminescu) 
 ”Colindele și colindatul sunt manifestări colective dezvoltate într-o comunitate creștină care 

ilustrează într-o măsură mai mică sau mai mare specificul spiritual și social local, gradul de 
exercitare a credinței, modul de relaționare a membrilor comunității, percepția acestora față de 
divinitate, rolul lui Dumnezeu în viața colectivității și a devenirii fiecărui individ.” (Florian 
Negruțiu, ”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și între oameni bunăvoire”, ”Colinde Strămoșești”) 
Colindele sunt preluate din tezaurul transmis din generație în generație prin viu grai sau scrise în 
diverse culegeri, cărți , broșuri de colinde, manuale. Sunt colinde pentru copii, colinde de uliță, 
colinde ale cetelor de feciori, colinde mai vechi sau mai noi din toate părțile țării sau ale românilor 
de dincolo de hotare. Diferă de cele mai multe ori versificația sau linia melodică a colindei care 
tratează același subiect, de la o așezare rurală la alta chiar dacă ne aflăm în aceeași zonă folclorică, 
sau poate chiar în aceeași comună. Frumusețea și prospețimea a tot ceea ce ne înconjoară în preajma 
Sărbătorilor de Iarnă, se multiplică atunci când apar cete de copii îmbrăcați în straie populare de 
sărbătoare, în acele costume tradiționale autentice, cu o vechime remarcabilă (chiar de peste 100 de 
ani). Când colindul din glas de copil răsună la o serbare sau în casa, curtea unui gospodar, ori pe 
stradă, pe o scenă de festival de colinde, într-o instituție, toată lumea parcă se ancorează la un punct 
al sublimului, al unei dorințe împlinite, Nașterea Mântuitorului.  

 Colaborarea școlii cu familiile elevilor în această frumoasă și mult așteptată perioadă a anului 
este evidentă. De cele mai multe ori părinții sunt cei care asigură costumația populară la care se face 
referință, atât pentru băieți cât și pentru fete. Tot în sânul familiei copilul ia contact și se 
familiarizează cu colindul străvechi de Crăciun, dascălul iubitor de tradițional scormonește în lada 
de zestre a neamului românesc și scoate la iveală comori inestimabile ale moștenirii spirituale 
punând în scenă, cu ajutorul copiilor talentați și dornici de act cultural, colinde inedite, de largă 
circulație, obiceiuri străbune precum: ”Irozii”, ”Viflaimul”, ”Turca”, ”Capra”, ”Alduitul colacului, 
al cârnațului” etc., cele care sunt specifice zonei.  

Voi exemplifica preocupările oarecum comune ale învățătorului fascinat de tradiție pură cu ale 
părinților ancorați în activitatea școlară din preajma Sărbătorilor de iarnă, un obicei tradițional 
pentru copii, numit ”Țuraleisa”, o împletire de colind cu urări de sărbători pentru gospodari. 
Colindul ”Scoală gazdă vin la ușă/Că-s colindătorii-n ușă/Și ne primește în casă/Nu-i musai să stăm 
la masă” și urări precum: ”Câte paie pă coteț/ Atâția prunci în ungheț!” ... ”Câți zapi îs puși la un 
gard/ Vaci și vițăi s-ai în grajd!” ...”Câte ciripi îs pă casă/Tăt atâția bani în casă” etc. cu strigătura în 
laitmotiv: ”Țuraleisa, nana me′/ Că dămult n-o fost așe!”.  

 ”Sorcova”, ”Cu Steaua” și ”Plugușorul” sunt iarăși niște obiceiuri vechi mult iubite de copii, pe 
care le pregătesc pentru Anul Nou, texte pe care le găsim și în manualele de Limba română de 
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clasele mici, conținuturi ce constituie subiecte de învățare programate pentru această perioadă din 
an.  

Spectacole  ale copiilor pentru Moș Crăciun includ versuri și colinde speciale precum: ”Moș 
Crăciun cu plete dalbe”, ”O, brad frumos!”, ”Măruț mărgăritar!”, ”Trei păstori”,  ”Domn, Domn 
...”, O, ce veste minunată!”, ”Deschide ușa creștine” etc., în funcție de preferințe, de vârsta copiilor. 
În așteptarea lui Moș Crăciun elevii sunt pregătiți de instructorul lor în strânsă colaborare cu 
părinții. De regulă copiii îmbracă portul popular iar în unele cazuri și însemnele specifice sărbătorii, 
fesul roșu al lui Moș Crăciun. Darurile aduse de Moșul provoacă multă emoție și nerăbdare, de 
aceea serbările de Crăciun sunt încărcate de tumult, bucurie și reușită pentru cei mici, dacă mai 
punem la socoteală și preocupările tuturor pentru împodobirea bradului din clasă sau de pe scenă.   

 Deplasările grupurilor de copii colindători sau purtători de obicei strămoșesc se desfășoară și cu 
avizul și sprijinul familiilor acestora. Vorbim despre participări la Festivaluri de colinde, obiceiuri 
tradiționale de Crăciun și Anul Nou, despre activități de amploare organizate de instituții orășenești 
sau comunale din zonă, împrejurimi sau chiar mai îndepărtate, despre purtatul colindului pe la 
instituții de organizare administrativ – teritoriale, culturale, teologice, gazetărești, televiziuni locale 
sau centrale, economice ori pe la case de gospodari. Când copiii și elevii noștri reușesc să ajungă în 
unele din aceste locuri cu un mănunchi de colinde bine învățate, corect și frumos interpretate, 
îmbrăcați în straie de sărbătoare vechi, autentice,  succesul nu întârzie să apară iar mândria 
părinților este mai presus de orice. Nu mai amintim de trăirile noastre, ale dascălilor implicați în 
asemenea activități prin care culegi atâta simțire de neam și țară!!! Rămâne doar să accentuăm 
strigarea spre înalt: ”Colindăm, Doamne, colind !!! ...”.                   

 ”Suntem datori față de strămoșii noștri să scoatem la iveală și să valorificăm străvechiul atât cât 
ne pricepem și ne putem permite! 

 Haideți să colindăm precum străbunii noștri , măcar din când în când! Și să o facem bine!” 
(Mina Matiuța, ”Îndemn”, Colinde strămoșești, 2012) 

 
Bibliografie: 
  
Mara și Mina Matiuța – Colinde strămoșești, Tipografia Carei, 2012 
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ROLUL SERBĂRILOR ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

 
 

Întocmit; MAXIM ALINA MONICA 
 
 
 
Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe.(D.Almaş) 
 
 
În calitate de educatori, cu toţii ne dorim să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită, 

cu care să păşim spre porţile cunoaşterii, cu care vom fi primiţi şi apreciaţi oriunde vom merge în 
lume. 

 
De-a lungul timpului obiceiurile şi tradiţiile au rămas neclintite, păstrând valorile culturii 

populare tradiţionale. Copiii pot fi îndrumaţi de către educatoare să aşeze elemntele cunoaşterii 
artistice, imprimând gândirii lor nuanţe, ceea ce va constitui baza viitoarei activităţi individuale şi 
sociale. 

 
 Începând cu obiceiurile specifice fiecărui eveniment important din viaţa noastră, continuând cu 

costumele populare şi nu în ultimul rând cu cântecele şi dansurile româneşti, toate acestea vor 
constitui un izvor nesecat pentru educatoarea care doreşte să le cunoască şi să le transmită 
preşcolarilor. 

 
 Valorificarea acestora în cadrul serbarilor şcolare, constituie un prim pas în cunoaşterea 

tradiţiilor româneşti şi modul în care acestea au dăinuit peste timp. 
 
 Prin conţinutul serbărilor, acestea îi ajută pe ”tinerele mlădiţe” să înţeleagă conţinutul, mesajul 

acestor obiceiuri, doar adaptându-le la particularităţile de vârstă şi potrivit aptitudinilor artistice 
individuale. 

 
 Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor, prin conţinutul lor, prin mesaj şi mai 

ales prin eforturi susţinute pentru realizarea scopului comun-reuşita serbării. 
 
 Serbarile aduc bucurie în sufletele copiilor, dând aripi imaginaţiei, creează o atmosferă de 

plăcere, de bucurie. 
 
 Atât pentru copii cât şi pentru educatoare, sebările vor constitui un eveniment plăcut, oferind 

prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir de repetiţii.  
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 
Prof. înv. primar- Maxim Maricica 

Școala Gimnazială,,Iancu Munteanu” Tătătrășeni-Havîrna, jud. Botoșani 
 
                                                                                               
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura 

o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi, profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională, părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii, şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii, modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate, influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. Acest 
moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul   familiei intervine 
astfel de cele mai multe ori  într-un mod  apăsător, ceea ce poate  să conducă pe o cale greşită 
dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei 

şi sentimente; 
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
 Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 

lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
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copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

Activităţile care pot contribui la formarea părinţilor sunt: 
-Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic, creează variate situaţii de 

învăţare pentru copil prin multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 

-Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. 

-Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

-Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. 

-Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic în care se 
lucrează exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se dezbat diverse 
probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea soluţii.  

 Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi 
ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu 
copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului 
şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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Importanța activităților educative 
în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. preșc. Mazâlu Antonela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36, Brașov 
 
 

 Familia este mediul în care copilul se naşte, trăieşte, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. 
Este principalul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. De asemenea, în 
primii ani de viaţă, adică cei petrecuţi în familie, se formează imaginea de sine a copilului care este 
esenţială pentru funcţionarea sa socială.  

După familie, grădinița constituie prima experiență de viață a copilului în societate, aici copilul 
ia cunoștință cu activități și obiecte, descoperă o mulțime de lucruri în jurul lui: culorile, formele, 
cifrele, desenul și muzica, lumea viețuitoarelor, învață să danseze, să se joace, să comunice. 
Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l și părinții care 
trebuie să vorbească cu copilul permanent , să răsfoiască împreună o carte cu imagini, să-i citească 
povești sau alte lucruri care îl interesează pe copil. 

În grădiniță, actul educațional are o eficiență sporită dacă este implicată familia, precum și 
ceilalți factori educaționali, stabilindu-se un sistem unitar de cerințe. Părinții au posibilitatea să-și 
cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața de grup, de colectiv, în viața socială. 
Implicarea părinţilor nu înseamnă numai sprijin material sau discuţii despre problemele copilului 
fiecăruia, ci înseamnă implicare în problemele întregii grupe de preşcolari. În acest scop, 
constituirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă conduce la unificarea sistemului de valori 
şi cerinţe legate de copil. 

 Părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie şi e 
necesar să înveţe modurile în care îşi educă și susțin copiii, de aceea se impune implicarea lor într-o 
comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajarea în a-și se oferi ajutorul pentru realizarea diferitelor 
activităţi specifice. Acțiunile planificate în cadrul unui parteneriat educațional grădiniță- familie 
creează părinților oportunitatea de a participa alături de copii la activitățile specifice grădiniței, de a 
cunoaște mult mai bine specificul acestor activități și de a-și observa îndeaproape copilul, modul de 
reacție și comportament al acestuia în timpul programului grădiniței.  

 Copiiii simt nevoia să-i aibă pe părinți alături de ei. Participarea afectivă a părinților la 
evenimentele din viața acestora le oferă liniște și singuranță. Prin implicarea și interesul acordat de 
către părinți ”întâmplărilor” de peste zi: ”Cum a fost azi la grădiniță?”; ”Ce ai învățat nou?”; ”Cu 
cine te-ai jucat?”, etc, copiii capătă încredere în părinții lor și vor ține seama de sfaturile pe care le 
primesc de la aceștia. 

 Activitățile desfășurate în parteneriat cu părinții sunt modalități propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce privește educația preșcolarilor, la acestea adăugându-se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activitățile desfășurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social-educativă și un efect reconfortant. 

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de respect 
reciproc, oferă un mediu propice influenţării pozitive a educaţiei copilului. Relaţia partenerială, 
capabilă să le ofere ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona, va avea efecte benefice asupra 
dezvoltării copilului. 

 

Bibliografie: 
”Consiliere parentală în grădiniță”, Ed. Diana, 2015 
”Ghidul părinților pentru succesul copiilor la grădiniță”, Ed. Diana, 2015 
gradinitalumeacopilariei.ro 
www.didactic.ro 
www.academia.edu 
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Importanţa serbărilor şcolare pentru elevii cu CES 
 

Profesor Învăţământ primar, Măgirescu Adriana-Axenia 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, Jud. Braşov 

 
 
 „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina, ieşind din 

intuneric, nespus de nouă  si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
Dezvoltarea socio – afectivă a copiilor cu CES cuprinde o serie de obiective educaționale ce nu 

se limitează la o singură disciplină, ci pot fi realizate prin întreaga activitate şcolară. 
Activitățile artistice, în speţă serbările şcolare, contribuie la acumularea cunoștințelor și la 

lărgirea orizontului de cunoaștere a acestor copii, îmbogățesc și nuanțează viață lor afectivă, le oferă 
prilej de a trăi diverse emoții ce se vor acumula în limbaj. De asemenea, contribuie la dezvoltarea 
simțului de răspundere al fiecărui copil și al întregului colectiv prin dorințe comune de a obține 
rezultate bune, favorizează stabilirea unei discipline conștiente pe parcursul repetițiilor și în cadrul 
desfășurării lor, dar duc şi la o creştere a stimei de sine atunci cand conştientizează că munca lor 
este încununată de succes. 

 Serbarea şcolară reprezintă o metodă eficientă de stimulare a capacităţilor de vorbire şi a  
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul educativ al serbării, elevii asimilează o bogăţie de 
idei, impresii, trăiesc efectiv şi autentic, sincer şi spontan situaţiile redate de firul epic al ei. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor cu CES. Pregătirea unei serbări este cel mai bun prilej de a 
pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau profesor. De ce organizăm serbări? 
De ce este atât de important să încurajăm creativitatea copiilor? Pentru că viitorul este creat de ei, 
iar creativitatea devine o resursă valoroasă, într-o lume în continuă transformare. 

 Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, lucruri, creează bună dispoziție, favorizează 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic și psihic.                           

 Serbările au valenţe formative: 
-cele desfăşurate după anumite reguli, ce asigură împletirea armonioasă a părţilor într-un întreg, 

decorul de basm, costumele copiilor, a profesorului, ţinuta de sărbătoare, fondul muzical, semnalele, 
lumina reflectoarelor- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe 
estetice şi educative deosebite. 

-contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor care, 
înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece îşi dezvoltă memoria şi limbajul 
odată cu atenţia, această  formă de învăţare fiind chiar condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

-având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
plăcere şi însufleţire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate cu bucuria şi 
plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. 

- lărgesc viziunea spirituală a elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţind 
şi remontând viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate 
anterior 

- contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează 
concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenţa părinţilor, bunicilor, cadrelor 
didactice şi a altor invitaţi, trezind în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i 
independenţa de acţiune şi creşterea stimei de sine. 

-prin serbarea şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

- dezvoltă spiritul de echipă şi colaborarea între elevi, depăşindu-se astfel bariere de diferite 
categori-particularităţi psiho-fizice sau chiar tipul de deficienţă, stabilindu-se relaţii de prietenie 
între elevii cu CES şi nu numai. 
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-chiar dacă profesorul este regizorul serbării şcolare, elevii se pot manifesta spontan și liber, 
construindu-se o relație mai destinsă, mai apropiată dintre educator și educat, elevul devine astfel 
resursă, producător, regizor, lider de opinie, altfel spus, participant activ la propria învățare. 

- acest tip de activitate extraşcolară marchează evenimentele importante din viaţa elevului cu 
CES, putând deveni în timp un obicei sau o cutumă în cultura organizaţională a unităţii şcolare. 

-realizează interdisciplinaritatea, corelarea cunoştinţelor din mai multe domenii; dezvoltă 
procesele intelectuale şi trăsăturile de caracter, cultivă sensibilitatea faţă de frumos, educă starea de 
emotivitate a copiilor. 

- descoperirea talentelor, a propriilor aptitudini le oferă copiilor posibilitatea descoperirii de 
sine, a valorii personale. 

-acest tip de activităţi extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor 
cu CES implicaţi în serbare, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele 
personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează 
dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere 

- participarea la serbările şcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

-contactul cu un public prezent în număr mai mare sau mai mic la serbările din şcoală, trezește 
în copii energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge greutățile ivite, de a-și stăpâni timiditatea 
şi tracul, le cultivă spiritul de inițiativă, de independență în acțiune, iar pregătirea din timpul 
repetițiilor contribuie la stimularea interesului pentru muncă și a disciplinei muncii îndeplinite cu 
constinciozitate. De asemenea, munca în echipă contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere al 
fiecărui copil şi al întregului colectiv prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune, favorizează 
stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul repetiţiilor şi în timpul serbării. 

 Succesul serbărilor şcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea 
tematicii abordate, buna coordonare a activităţii, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi 
comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 

 Manifestările organizate de  şi în şcoală sau în afara ei, sub atenta îndrumare şi proiectare  a 
profesorului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor cu CES, în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii locale, restabilind şi 
întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei, faţă de elevii cu dizabilităţi. 

 Activităţile extraşcolare în general şi serbările şcolare în special, au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului elevilor cu CES încă 
din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestor copii. 

 
 Bibliografie: 
 
Lespezeanu, M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
Motoca A.-E.,- Serbări şcolare la clasele primare- sugestii de realizare, Editura    Rovimed 

Publishing  House  SRL, Bacău, 2013 
Potolea, D., Păun, E., (coord),- Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav,- Tradiţiile şi obiceiurile româneşti, Editura Nico Revista învăţământ primar, nr.2-

3/2004, Editura Miniped 
Teodosiu, O., Coman, C.,- Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- plastice, 

Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti, 2005 
Revista învăţământ primar, nr.2-3/2001,Editura Discipol 

218



 

“VINE VINE MOS CRACIUN” 
 

Educatore Elena Gabriela Manaila 
 
 

             Copiii intră în scenă după prologul doamnei  educatoare  pe  un fundal  muzical. 
             Copiii se asează în semicerc: îngerașii si fulgii de zapadă. 
             Vin in față: un fulg de nea și un îngeraș ( prezentatorii) și deschid serbarea: 

 
                                     CÂNTEC – A, A, A, A VENIT  IARNA, DA! 
 
                                          Îngeraș:                  Când vine vremea rea 
Cu primii fulgi de nea 
                                                                         Se scutură din nori 
                                                                         De sfinte Sărbatori 
                                                                         Povești cu îngerași 
Pentru copii poznași 
Povești cu Sf. părinți 
Pentru copii cuminti 
                                                                         Aflati-le acum, 
În prag de moș Ajun 
 
                                             Fulg:                   Bine v-am găsit dragii mei! 
Noi v-aducem bucurii, 
Facem drum de sănioară 
Să iesiți toți pe afară. 
Alb covor punem pe stradă 
Pentru oameni de zapadă. 
 
Se retrag prezentatorii. Pe rând vor recita fulgii de nea: 
 
                                          F 1:                        În orașul din câmpie 
A-nceput încet să cadă 
Câte-un fulg, ce bucurie 
Că va fi din nou zapadă! 
Oamenii stau toți în casă 
Și în sobe arde focul 
Iarna vine-acum și lasă 
Neaua să îmbrace totul. 
                                         
                                         F 2:                            Vine zgribulită 
                                                                            Dar înveselită 
Lasa-n jur să cadă 
Fulgii de zapadă 
Și de cum sosește 
                                                                            Sania pornește 
Frunzele din ramuri 
Se astern pe geamuri. 
 
 
                                       F 3:                                A sosit o zână albă 
Într-o mantie de nea 
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Și la case a pus salbă 
Atârnând de șurșuri grea. 
Peste tot e galagie 
Chiote și veselie. 
 
CÂNTEC:  CLOPOTEI, CLOPOTEI 

 
                                      F 4:                             Iarna-i un vestit dulgher 
Și ea poate când voiește, 
Peste râuri pod să puie 
Fără lemn și fără cuie 
Fără niciun pic de fier 
Și gătește-așa deodată 
Pod întreg dintr-o bucată 
 
                                       F 5:                           A-nceput să cearnă 
                                                                        Friguroasa iarnă 
                                                                        Stai băbuțo, cerne, 
                                                                        Fulgi de nea așterne 
                                                                        Să ferești de vânt 
                                                                        Fir de grâu plăpând 
                                                                        Și mai fĂ-mi bĂbuță 
                                                                        Drum de săniuță. 
 
                                           CÂNTEC:  SĂNIUȚA 
 
                                       F 6:                          Și tot ninge și tot cerne 
 Se bat norii sus cu perne 
                                                                       Și-ai să vezi acuș, acuș 
                                                                       Pârtie pe derdeluș. 
Doi copii cu nasul roșu 
  Parcă seamaănă cu Moșul 
                                                                       Uite, abia, abia se văd 
                                                                       Din mantiile de omăt. 
 
                                       F7:                          Un fulg sunt și am venit 
                                                                      Cu steluțe-n frunte 
                                                                      Eu zapadă-am presărat 
                                                                      Sus în varf de munte 
                                                                      Florile le-amîinvelit 
                                                                     Cu-alba plapamioară 
                                                                     Gerul rece a sosit, 
                                                                     Vai, ce frig e-afară! 
 
                                      F8:                          Luni în șir noi asteptam 
Momentul ca să plecăm 
Zâna iarnă dă semnalul 
Ce îl asteptăm tot anul. 
                                                                       Si atunci încetisor 
Cernem, cernem dintr-un nor, 
                                                                       Pe pământ ne asezăm 
 Însă doar 3 luni noi stăm. 
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                                      F9:                          Noi am coborât de sus  
                                                                     Și multe avem de spus: 
                                                                      Pe unde-am călătorit 
                                                                      Pe copii i-am veselit. 
                                                                      Cu totii se bucurau 
                                                                      Și pe sănii se suiau 
                                                                      Să vadă prima zapadă 
 Cum se asternea pe stradă. 
 
                                      F 10:                      Au sosit în haină albă 
Țurțuri stau la streșini salbă 
                                                                    Să porniți copii acuș 
                                                                    Veseli toți la săniuș 
                                                                    C-aducem doar bucurii  
                                                                    Eu și fulgii cei zglobii. 
 
                                    F 11:                        Stau bățoși ca la paradă 
                                                                    Grașii oameni de zapadă 
                                                                    Și se mirĂ sub tichie: 
                                                                    Ce consum de energie! 
                                                                    Iarna multe jocuri știe 
                                                                    Prin zapada argintie. 
 
                                    F 12:                       Și când fulgii-ncep să cearnă 
                                                                   Aranjați pomul de iarnă, 
                                                                   Bate vântul nu ne pasă, 
                                                                   Ca e cald la noi în casă 
                                                                   Și se-asează-ncet încet 
                                                                   Și-n grădină și-n brădet. 
CÂNTEC: BRĂDUȚUL 
 
                                                   Vor recita apoi îngerașii pe rând: 
 
                                         Î 1:                          S-a Întamplat de mult de tot 
                                                                         Poveste adevaratĂ 
                                                                         În Betleem si de atunci 
 Ea n-a mai fost uitatÎă. 
 Când s-a născut sub cerul sfant 
                                                                         În iesle ca oricare 
Mesia făr’ de început 
Și făr’ de-asemanare. 
 
                                          Î 2:                         Și noaptea mai senină-a fost 
Și mult mai luminoasă. 
      Pătrunse vestea de Crăciun 
                                                                        În fiecare casă. 
Iar noi și azi ăarbătorim 
                                                                       Cu floarea în cunune 
A nașterii mare minune. 
 
                                              Î 3:                        În noaptea-n care te-ai născut 
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                                                                       Iisuse pentru mine, 
        Cu ploi de îngeri s-au umplut 
                                                                      Nălțimile senine 
     Că flori de tei cădeau de sus 
                                                                      Visare și lumină 
                                                                      Îngerii, pentru Iisus 
                                                                      Aduc cântare lină. 
                
                                         Î 4:                         Îngerul lui Dumnezeu 
                                                                       Ești și tu și sunt și eu 
                                                                       Dacă zi de zi cuminți, 
                                                                       Ascultându-I pe părinți 
                                                                       Sunteți harnici,silitori, 
                                                                        Mereu binevoitori. 
 
                                            Î 5:                     Nu-I pe lume copilaș 
                                                                      Să nu aibă ingeraș 
                                                                      Dăruit de Dumnezeu 
                                                                      Ca să-l apere mereu. 
                                                                      Pașii să-i călăuzească 
                                                                      De tot răul să-l ferească 
                                                                      Mintea să i-o lumineze, 
Somnul nopții să-l vegheze 
 
 
 
                                             Î 6:                    Dacă-n fiecare seară 
Când s-a-ntunecat afară, 
                                                                       Orișice copil cuminte 
Va rosti cu glas fierbinte: 
                                                                       Înger, ingerașul meu 
Mulțumind lui Dumnezeu 
                                                                     El, din mila lui Hristos 
                                                                     Va crește un om frumos. 
 
                                              Î 7:                  Se-apropie Craciunul 
                                                                      Vin’ sa te rogi cu mine 
                                                                      Iisus se naște astăzi, 
                                                                      Copile, pentru tine. 
                                                                      Se-apropie Crăciunul 
                                                                      Cu bradu-mpodobit 
                                                                      Iisus ne cere-n taină 
                                                                      Să-ngenuchem smerit. 
 

CÂNTEC : ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 
 

 În continuare, copiii grupei doresc să vă prezinte două din cele mai cunoscute obiceiuri                   
de iarnă: Sorcova și Plugusorul. Prin intermediul acestora vă dorim sănătate și belșug în toate. 
 Vin în față fetițele și sorcovesc părinții:    

Sorcova, vesela, 
Să traiți, să-mbatraniți, 

Ca un măr,ca un păr 
Ca un fir de trandafir, 
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Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oțelul. 

La anul si la mulți ani! 
 

Fetele se retrag. Vin în față baieții pentru a spune “plugusorul”: 
 

Aho, aho,copii si frați 
Stați puțin și nu mânați 
Lângă boi v-alăturați 
Și cuvântu-mi ascultați: 
Am plecat să colindăm 

Pe la case să urăm 
Plugusorul românesc 
Obiceiul strămosesc. 

Vă urăm cum se cuvine 
Pentru anul care vine 
Să vă fie-ndestulată 

Casa toată, țara toată! 
Ia mai mânați măi flăcăi 
Și sunați din zurgălăi! 

Hããããããiiii! 
 

Se retrag copiii și vine educatoarea  pentru încheierea serbării: 
 

Pentru această sărbătoare 
Noi am dat astăzi serbare 
Sperăm mult că v-a plăcut 

Și-ntelegere ați avut 
Pentru vârsta noastră ccrudă 

Spuneți Moșului s-audă, 
Că  noi merităm din sac 

Tot ce ne-a adus cu drag. 
 

Înainte de-ampărți 
Darurile ce-om primi 

Vrem să mai aveți răbdare 
Să-ncheiem astă serbare 
Cu un dans. C-așa e bine 
Dansul e pentru oricine 

Un prilej de bucurie. 
Facem pașii învățați 

Vă rugăm s-aplaudați! 
Faceți și fotografii 

Măi, ce talentați copii! 
La mulți ani cu sănătate! 

 
 

CÂNTEC : “MOȘ CRĂCIUN CU PLETE DALBE” 
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Părinți și copii în educație non-formală 
 

Prof. Mărculescu Claudia-Iulia 
Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunării”,  

Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin 
 
 
Școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, 

deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți 
factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este una extrem de importantă. Efortul 
educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o 
conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Educația non-formală permite implicarea elevilor în activitățile opționale, în mai mare măsură 
decât este posibil pe baza activităților curriculare, angrenându-i pe aceștia în forme specifice de 
verificare și apreciere a rezultatelor. Participarea părinților la aceste activități extrașcolare aduce 
beneficii în demersul educativ al copiilor.  

Printre obiectivele parteneriatului școală-părinți, la nivel de activități non-formale, regăsim: 
-dezvoltarea abilităților părinților de a interacționa și empatiza cu proprii copii; 
-dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente adecvate 
la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
-informarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
-crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 
educația copilului; 
- receptivitate la cerinţele şcolii; 
-părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor; 
-copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber; 
-copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni;  
-interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese. 
Este o colaborare cu aspecte pozitive pentru toată lumea, copii fiind mândri să vadă că părinții 

lor se implică în activitățile extrașcolare.  
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ŞEZĂTOAREA DE CRĂCIUN DIN SATUL MĂRU 
 

realizat de prof. înv. primar  MĂRGAN DANIELA-VIOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRU 

 
 
DECOR: casă tărănească, covoare, masă, scaune, ulcioare, căni, etc. 
- mama şi fetele aranjează prin casă în aşteptarea fetelor la şezătoare. 
 
GAZDA: 
Haideţi fetelor, grăbiţi-vă să orângiţi casa că s-o-nsărat şî geloc vin fecile la şăzătoare. 
Şî tu bărbace, gată-ţi treburile pă la vice şî hai şă aşceptăm fecile. 
Până găt eu mălaiu, voi pregăciţi masa 
 
(Fetele pun brînza, cănile pe masă.) 
 
Se aude de afară: 
 
FETELE ÎN COR  
-Doda Mărie! Doda Mărie! 
 
GAZDA: 
-Auzâm!Auzâm! 
 
FATA 1 
-Doda Mărie, am auzât că la dumetale să ţâne şăzătoare în sara asta.Ne primiţi şî pă noi? 
 
GAZDA 
-Cum să nu fecilor!Haidaţi, intraţi! 
 
(Fetele se aşează şi se apucă de lucru) 
 
FATA 2 
Mă fecilor, eu zâc că mânile merg mai iuce dacă şî cântăm în timp şe lucrăm. 
 
(Fetele cântă) 
 
Satu mieu i-un sat frumos 
Aşăzat pă Bistra-n gios 
Satu mieu i-un sat ge munce 
Cu gospodîrii avuce. 
 
Mult frumoase şi bogace 
Ca-n Banat îs aşăzace 
Ce gi-n vechi se pomeneşce 
Şî el Măru se numesce. 
 
Satu mieu i-un sat frumos 
Aşăzat pă Bistra-n gios 
Ce gin vechi se pomeneşce 
Şî el Măru se numeşce 
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(Se aud tropăituri afară.Vin băieţii) 
Băieţii intră. 
 
TOŢI  
-Bună sara!Bună sara! 
 
BĂIAT 1 
-Am venit şi noi la şăzătoarea dumneavoastră, pentru că şciţi cum să spune: 
Orice zî ge şăzătoare 
Îi un fel ge sărbătoare 
Fece şî fişiori s-adună 
Să lucre toţ-mpreună 
Cu câncec şî voie bună. 
 
(Băieţii se aşează în spatele fetelor) 
 
Intră gazda cu mălaiul. 
 
BĂIAT 2 
-Ei, da bun miros am avut.Am şciut noi cân să venim. 
 
GAZDA(doda Mărie) 
-Luaţ copii, că aşa se mâncă în şăzătoare. 
 
TOŢI 
-Mulţămim. 
 
GAZDA(nea Toager) 
-Luaţ şî meră, că-s gele bune, îs oltoană gin ăl vechi, hăl gin poveasta satului. 
 
BĂIAT 3 
-Care poveastă?Spune-ne-o şî nouă nea Toagere! 
 
GAZDA(nea Toager) 
-Cică gemult trăiau în capu satului doi cineri, Mitru şî Floare, care să iubeau mult.Când s-or luat 

ei o fost o iarnă grea şî li s-or gătat lemnele ge foc. 
 
(Doi copii se ridică şi intră) 
 
MITRU 
-Tu Floare, ce-ar fi să tai eu măru ăla gin grăgină că şi aşa nu rogeşte. 
 
FLOARE 
-Nu ce lăs bărbace să-l tai, că pă ăla l-o săgit moşu meu. 
 
Mitru nu ascultă, ia toporul şi vrea să taie mărul. 
 
Se aude o voce 
 
VOCE: 
-Nu-l tăia că-ţi tai norocu! 
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MITRU-înspăimântat 
-Oare şine o fi vorbit?Ori mi s-o părut? 
 
Mai încearcă o dată şi aude 
 
VOCE 
-Nu-l tăia că-ţi tai norocu! 
 
Mitru aruncă toporul şi fuge speriat la Floare. 
 
MITRU 
-Oare şine o fi vorbit?O fi moşu teu nu m-o lăsat să-l tai! 
 
GAZDA(nea Toager) 
-Şî aşa Mitru nu l-o tăiat, iar toamna care o venit măru o făcut mere mulce.Ăi doi cineri le-or 

vindut şî s-or îmbogăţât.Toţi hăi care veneau să cumpere mere gin satu nost l-or numit Măru. 
 
FATA 3 
-Frumoasă-i poveasta satului nost, nea Toagere.Doda Mărie, da dumetale nu şci să ne spui o 

poveastă? 
 
GAZDA(doda Mărie) 
-Cum să nu! 
-Mă copii, sciţi voi şine o fost Mantu?Pătru Mantu? 
 
BĂIAT 
-Am auzât ge el, da nu şcim decât că o fost un hoţ, da nu ca hăilalţi.Astă lua ge la săraci şi da la 

bogaţi. 
 
FATA 
-Nu aşa mă Nelule.Lua ge la bogaţi şî dăgea săraşilor. 
 
GAZDA(doda Mărie) 
-Că taman aşa o fost. Şî săraşii îl iubeau şi-l ascungeau prin sălaşele lor gi pă Şasa. 
-La moarcea lui, oamenii i-or făcut ş-o cântare. 
TOŢI 
-Ne-o spui?Ne-o cânţi? 
 
GAZDA(doda Mărie) 
La Poiana Mărului 
Paşce calul Mantului 
Calul paşce rânchezăşce 
Că pă Mantu nu-l găseşce. 
Nu îi Mantu, nu-i şi nu-i 
L-o-mpuşcat un văr ge-a lui. 
 
FATA 
-Mă fecilor, da nu-i șăzătoare fără un gioc.Haidați să giucăm. 
 
Toți joacă. 
 
BĂIAT 
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-Cu aşa gazdă şî aşa poveşci frumoase, nu ne mai vine să plecăm. 
-Numa că geloc să face gimineaţă. 
 
FATĂ 
-Mulţămim ge găzduire dodă Mărie şî nea Toagere. 
 
BĂIEŢII 
-Ne-ntâlnim mâne sară la Florica lu Cercel! 
 
FETELE 
-Sara bună!Sara bună! 
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Program educativ pentru sărbătorile de iarnă - serbare 
Scenetă „Povestea lui Crăciun” 

 
Prof. înv. preșc. Mândru Florela Mihaela 

Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 
Nivel preșcolar 

 
-Bună seara! În seara aceasta, eu împreună cu colegii mei o să vă interpretăm “Povestea lui 

Crăciun” şi fiecare om sau copil care ascultă mica noastră poveste sperăm să-l primească pe 
Domnul Isus Hristos cu inima deschisă. Dar ce atâta vorbă! Să înceapă povestea!  

-Dragii mei, curând vom sărbători iarăşi Crăciunul, ziua de naştere a Domnului nostru Iisus 
Hristos. Curând, pământul va răsuna de colinde, una mai frumoasă ca alta. 

 
Veniţi toţi la marea sărbătoare 
S-auziţi buna veste, 
Toţi să cânte, 
Ca să ştie oricine 
Şi să se bucure orice inimă, 
Care aude această veste 
Să umple cerul şi pământul, 
Să umple casele de bucurie. 
Colind: „În seara de Moş Ajuns” 
 
-Cu mulţi ani în urmă, înainte de naşterea Domnului, oamenii trebuiau să plătească pentru 

păcatele lor. Plata se făcea în miei, oi sau vite. Dar nu puteau să plătească toţi pentru a-şi cumpăra 
iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că va avea milă de oameni, trimiţându-le un Mântuitor 
şi acela care va crede în El va primi iertare de păcate. 

Colind: „Astăzi s-a născut Hristos” 
-Era seară în Bethleem şi frig. Deasupra caselor se vedea fumul coşurilor, pe alocuri se zărea 

puţină lumină. Pe drum nu trecea nimeni, dar la marginea satului nişte păstori îşi păzeau turmele. 
Deodată s-a ivit un înger şi tot locul s-a luminat. Păstorii s-au speriat dar şi-au revenit când îngerul 
le-a spus că s-a născut Mântuitorul. 

-Toată lumea şi toţi păstorii au lăsat oile pe câmp şi au fugit în sat, ca să-l găsească pe Prunc. Ei 
au mers călăuziţi de o stea aleasă de Dumnezeu, căreia  

i-a dat misiunea de a  lumina calea oamenilor spre pruncul din Bethleem. 
 
Cântec: „Steaua sus răsare” 
De la Răsărit apare 
O stea cu lumină mare 
Razele işî răspândeşte, 
Pe trei păstori povăţuieşte. 
Colind: „Trei păstori” 
 
-Steaua cea luminoasă se putea vedea şi de la Ierusalim. De cum o văzu împăratul Irod a fost 

cuprins de o mare nelinişte, nu ştia ce să creadă cu un astfel de semn. A chemat în grabă pe 
cărturarii din Iudeea la palatul său.  

-Aceştia i-au răspuns că steaua vesteşte naşterea celui mai mare împărat pe care l-a cunoscut 
vreodată lumea. De teamă să nu îi ia cineva tronul a poruncit uciderea tuturor pruncilor. Fecioara 
Maria şi bunul Iosif trecură prin mulţime prin apropierea palatului împărătesc şi a privirilor 
bănuitoare ale soldaţiilor, Dumnezeu îl feri pe Fiul Său de toate primejdiile. 
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-Aşa cum spun şi magii, Domnul Isus Hristos s-a născut într-o iesle din Bethleem. Era un 
copilaş mic şi neajutorat ca oricare nou născut.Semăna cu un copil obişnuit, dar în realitate era un 
Copil Sfânt, era Fiul lui Dumnezeu.  

-Noaptea aceea liniştită când s-a născut Domnul Isus a rămas o noapte de neuitat. 
Păstorii au văzut lumina 
Şi cei dintâi au alergat 
N-au stat să caute pricina, 
Ci umiliţi s-au închinat. 
 
-Magii au găsit ieslea şi pe Domnul Isus Hristos înfăşat în scutec şi aşezat pe paie. Păstorii se 

închinară Mântuitorului  ca unui împărat ce era şi îi sărutară mânuţa gingaşă, bucurându-se din 
inimă de aceasta mare sărbătoare a tuturor oamenilor de pe pământ. Cei trei crai au scos din desagii 
lor daruri: unul a scos aur- ceea ce simboliza că pruncul va fi Împărat, altul a scos tămâie -ceea ce 
simboliza că  pruncul va fi Sfânt, iar al treilea a scos smirnă -ceea ce însemna ca misiunea pruncului 
avea să fie acea de a muri pentru omenire.  

Cad fulgii încet şi liniştiţi, 
În curtea noastră si-n grădină 
Parc-a sosit din Răsărit 
O lungă dâră de lumină. 
În poarta satului de sus 
Trei copilaşi, ca altadată, 
Vestesc venirea lui Isus 
Cu “O, ce veste minunată!” 
 
-Crăciunul este ziua de naştere a Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu ,este darul trimis de 

Dumnezeu, nouă, oamenilor. A venit în lume să facă pe oameni fericiţi, pe cei săraci şi pe cei 
bogaţi, pe cei mari şi pe cei mici. Dar cum am putea să-I mulţumim oare lui Dumnezeu şi ce dar am 
putea să-i dăm noi în schimb? 

-Lui Dumnezeu îi plac cântările. Ce ar fi să mulţumim cântându-I mereu cântări de laudă.  
 
Cântec: „Colindiţa” 
-Curând vom sărbători Crăciunul. Unii îl vom sărbătorii în case bogate şi alţii în case sărace. 

Unii împreună cu cei dragi, iar alţii departe de ei. Dar indiferent în ce condiţii ne vom afla, 
Crăciunul fericit cu adevărat este atunci când Isus Hristos este în inima noastră. 

Primul Crăciun a fost acum aproape două mii de ani. Dar de atunci şi până acum pe data de 25 
decembrie se sărbătorește Crăciunul. 

 
Cântec: „Vine seara lui Crăciun” 
-Vă dorim un Crăciun fericit tuturor! 
Mulţi ani, vă dorim la toti, 
Mulţi ani, să trăiţi, fericiţi! 
An bun, vă dorim la toţi, 
Ani buni şi fericiţi! 
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ROLUL ISTORIEI ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRASCOLARE ŞI ŞCOLARE LA CLASĂ 

 
PROF. OANA MEDEVEDEV 

LICEUL TEHNOLOGIC,, DUMITRU MANGERON’’ BACĂU 
 
 

În cadrul lecţiilor de istorie prezentăm elevilor că istoria poporului român s-a dezvoltat în 
conexiune cu istoria  altor popoare din lume pentru că “istoria naţională nu se poate aşeza decât pe 
harta mai largă a istoriei universale”, după cum afirma Nicolae Iorga. Sub aspect informativ 
elementele de istorie locală conduc elevii la însuşirea şi aprofundarea temeinică a cunoştinţelor, la 
fundamentarea ştiinţifică a noţiunilor, la explicarea cauzalităţii şi sensului  unor evenimente 
derulate, la formarea unei concepţii ştiinţifice despre lume, iar sub aspect formativ, stimulează 
dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii, a imaginaţiei, trezesc interesul faţă de trecutul  
istoric, contribuie la cultivarea sentimentelor patriotice. 

 

 
Datele istoriei locale, fără a fi predate izolat, vin să ilustreze, să dea culoare faptelor istorice, să 

facă accesibilă înţelegerea istoriei patriei, să trezească interesul şi curiozitatea elevilor faţă de istoria 
României. Valorificate în diverse activităţi aceste elementele de istorie locală înlesnesc asimilarea 
noţiunilor fundamentale de istorie, precum şi formarea la elevi a atitudinii de respect faţă de valorile 
materiale şi spirituale moştenite de la strămoşi.Elementele de istorie dezvoltǎ curiozitatea elevilor 
prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare. 

Valoarea lor sporeşte cu atât mai mult, cu cât elevii participă activ la descoperirea lor. În acest 
sens, s-au dovedit a fi foarte eficiente excursiile în locurile cu semnificaţie istorică, vizitele la 
muzee istorice, îngrijirea monumentelor istorice din localitatea natală, realizarea unor colecţii de 
obiecte, organizarea unui “colţ istoric” unde vor fi expuse materialele legate de istoria locală. 

Activităţile extraşcolare prin intermediul cărora elevii din ciclul primar sunt familiarizaţi cu 
trecutul comunităţii, se concretizează în mai multe forme: excursii, vizite, concursuri, aniversările 
unor evenimente din istoria locală, confecţionarea unor mijloace de învăţământ, amenajarea colţului 
muzeistic de istorie locală, întâlnirile cu veteranii de război,  derularea unor cursuri opţionale. 

Aceste activităţi de educaţie informală vin să completeze ceea ce au studiat elevii în cadrul 
orelor de curs, dezvoltă competenţe din zonele de interes ale elevilor, cultivă talentele acestora 
pentru anumite domenii, oferă ocazii de aprofundare a culturii generale şi de specialitate, de 
formare a trăsăturilor pozitive de caracter, a sentimentelor şi convingerilor patriotice, folosesc în 
mod eficient şi plăcut timpul lor liber. 
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Excursiile tematice şi vizitele se pot desfăşura pornind de la cunoaşterea elementelor de istorie 
locală, premergător studierii unei teme, în timpul activităţii sau în faza evaluării şi recapitulării 
acesteia. Pentru a-şi atinge scopul, ele trebuie să fie bine organizate, să se desfăşoare în condiţii 
confortabile de deplasare, să fie din timp anunţate pentru ca personalul locului vizitat să nu fie luat 
prin surprindere şi să fie cooperant, să se stabilească clar obiectivele acestor activităţi, să se 
organizeze grupe de cercetare, fiecărei grupe revenindu-i o anumită sarcină de urmărit, iar la 
încheierea lor, să se discute despre învăţămintele dobândite, impresiile produse. 

     
 
 
 
 
 

Antrenarea elevilor în procurarea unor  izvoare de istorie locală şi în amenajarea colţului de 
istorie locală din şcoală, contribuie la dezvoltarea interesului acestora pentru cunoaşterea istoriei. 
Elevii adună, selectează, ordonează, inventariază şi păstrează mărturiile de istorie locală, realizând 
expoziţii permanente sau organizate pe o anumită perioadă, cu diferite tematici: „Copilăria de ieri şi 
de azi”, „Portul popular”, „Amintiri din război” etc. Aceste materiale cu valoare istorică sunt 
folosite în lecţii de către cei care le-au colecţionat‚ fiindu-le apreciate eforturile depuse pentru 
procurarea lor, iar satisfacţia muncii este şi mai mare atunci când acestea rămân în dotarea şcolii şi 
vor putea fi utilizate şi de generaţiile ce vor urma. 

Întâlnirile cu veterani de război, cu autori ai unor lucrări de istorie de prestigiu sau cu scriitori 
care s-au inspirat în operele lor din istoria patriei, au o influenţă importantă asupra elevilor noştri. 
Prezenţa invitaţilor  în mijlocul elevilor şi cunoaşterea directă, prin mărturiile lor, a creaţiei acestora 
constituie surse de mare forţă cognitivă şi afectivă din care elevii pot desprinde pilde de reflecţie, 
dar şi modele de muncă susţinută, dăruire, exemple demne de urmat. 

Concursurile sunt forme de completare, de îmbogăţire, de aprofundare şi de consolidare a 
cunoştinţelor de istorie locală. O particularitate a concursurilor este aceea că ele se pot organiza pe 
baza parcurgerii unei minime bibliografii privind istoria locală. La ele participă elevii cei mai 
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pregătiţi, cu chemare spre cunoaşterea şi înţelegerea faptelor istorice. În alegerea temelor pentru 
concurs se are în vedere ca ele să pornească de la o motivaţie de înaltă valoare civică. Acestea 
trebuie să fie consacrate cunoaşterii, consolidării şi aprofundării, cinstirii unor evenimente istorice 
care au puternice efecte pe plan emoţional, contribuind la dezvoltarea sentimentelor patriotice.Toate 
aceste activităţi derulate cu elevii, în cadrul cărora ei îşi asumă diferite responsabilităţi, facilitează 
acumularea de cunoştinţe prin efort propriu, formarea deprinderii de a folosi surse informaţionale 
diverse, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, al celui practic şi de cooperare, oferă 
posibilitatea unei mai bune cunoşteri a elevilor. 
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Părinţii şi mediul educaţional 
 

Prof. Victoriţa-Andreea Menţer 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20 Iaşi 

 
 

 Prin conceptul de ,,mediu” se înţelege totalitatea factorilor ce influenţează activitatea psihică. 
Orice factor de mediu care declanşează modificări reversibile în materia vie este un stimul; în 
funcţie de provenienţa stimulului, întâlnim mediul intern şi mediul extern. Mediul intern este 
compus din factori de natură organică şi factori de natură psihică: cunoştinţe, dispoziţii datorate 
stării de echilibru afectiv-motivaţional a persoanei, într-o situaţie dată. În mediul extern pot fi 
identificate următoarele categorii: factori fizici, de microclimat, sociali, culturali, transcedentali; 
mediul extern acţionează asupra persoanei în complexitatea sa fizică, socială şi culturală (Carcea, 
1999: 17). 

 Mediul educaţional şcolar include factorii interni şi externi care influenţează activitatea 
educativă în sistemul de învăţământ, reprezentând un mediu organizaţional complet, care cuprinde 
exigenţe de natură psihologică şi socială atât pentru profesori, cât şi pentru educabili (ibidem). 

 Din punctul de vedere al părinţilor, definirea mediului şcolar şi a rolului acestuia este foarte 
diferită, deoarece fiecare părinte a avut o experienţă personală în postura de şcolar. Unii părinţi 
manifestă încredere deplină în instituţia de învăţământ, fără să se implice în mod deosebit în 
activităţile care se desfăşoară în cadrul acesteia. Ei consideră că rolul de a educa şi de a instrui 
copiii îi revine în exclusivitate mediului şcolar. Altă categorie de părinţi văd instituţia şcolară ca 
fiind una publică, a cărei sarcină este să aibă grijă de copiii lor câteva ore pe zi şi să le ofere 
responsabilităţi pentru a-i ţine ocupaţi în restul zilei. Sunt şi părinţi care se implică deosebit de mult 
în această activitate, uneori în mod exagerat. Ei sunt dispuşi să facă orice pentru ca ai lor copii să 
primească cea mai bună educaţie; ajung să le impună cadrelor didactice să utilizeze metode pe care 
ei le consideră eficiente, să le spună cum să desfăşoare activităţile; din acest motiv apar reproşurile, 
în special când rezultatele sunt mai scăzute decât cele scontate de ei (Dolean, 2001: 22). 

 Momentul în care copiii trebuie să intre la grădiniţă este o adevărată revoluţie; este unul foarte 
important, care poate marca întregul parcurs educativ. Uneori, adulţii sunt de altă părere, dovadă că 
aceştia înţeleg sentimentele copiilor în funcţie de ceea ce ei înşişi simt. Vârsta potrivită pentru 
începerea învăţământului preşcolar este de trei ani. Înainte de această vârstă,  specialiştii consideră 
că cei mici nu sunt pregătiţi pentru schimbarea radicală ce va urma: un alt mediu, adulţi străini, 
reguli noi. Unii părinţi integrează copiii în colectivul grădiniţei pentru a nu-i lăsa acasă, alţii au 
posibilitatea aceasta, dar optează pentru socializare cu indivizi de aceeaşi vârstă; toţi îşi doresc ca ai 
lor copii să înveţe. Când copiii ajung pentru prima dată la grădiniţă, are loc şi prima întâlnire 
părinţi-cadru didactic. Este absolut obligatoriu ca părinţii să ia legătura cu profesorul de la grupă 
înainte de a prezenta copiii la grădiniţă, pentru a oferi informaţii despre aceştia şi pentru a-l/ a o 
cunoaşte pe cel/cea care le va fi partener în educaţie timp de trei ani. O perioadă importantă din 
viaţa lor se va desfăşura la grădiniţă, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale va depinde 
mult dezvoltarea viitoare a copiilor (Dumitrana, 2000: 12). 

 Profesorul pentru învăţământul preşcolar ar putea fi caracterizat astfel: o persoană căreia să-i 
facă plăcere să lucreze cu cei mici, să constituie un model atât pentru copii, cât şi pentru părinţii 
acestora; să aibă cunoştinţe teoretice şi practice despre vârsta preşcolară, despre dezvoltarea 
copiilor, o atitudune pozitivă faţă de familie, o solidă cultură generală şi o bună cunoaştere a limbii 
materne; capacitatea de a coopera, de a respecta intimitatea persoanelor şi de a asigura 
confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte. 

 Deşi familia continuă să aibă o mare influenţă, în perioada frecventării grădiniţei, părinţii trec 
prin perioada de acceptare a faptului că alţi adulţi devin foarte importanţi pentru copii; este indicat 
să evite orice comentariu care ar putea diminua autoritatea cadrului didactic. Părerile negative 
conduc la confuzie, tensiune şi comportament inadecvat din partea educabililor; îndeplinind 
sarcinile profesorului, se simt vinovaţi faţă de părinţi, vor crede că îi trădează, nu vor mai şti dacă 
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regulile de la grădiniţă trebuie să le mai respecte sau nu; vor deveni retraşi, neliniştiţi sau 
conflictuali şi agresivi. Părinţii şi cadrele didactice sunt nişte tipare pentru copii, iar între acestea 
trebuie să fie o relaţie armonioasă. Cu ajutorul învăţământului preşcolar şi al profesorului, 
preşcolarii sunt introduşi într-un stil de viaţă diferit, cu alte reguli şi cu obligaţia de a-i respecta pe 
alţii (ibidem, p. 119). 

 Maria Montessori aminteşte că scopul adulţilor implicaţi în educaţia copiilor este acela de a 
crea o disciplină a activităţii, a muncii, a binelui şi nu a imobilităţii şi pasivităţii (ibidem, p. 25). 

 Îndeplinirea cu responsabilitate a meseriei de părinte implică o profundă cunoaşterea a acesteia 
şi a valenţelor pe care le are sistemul de învăţământ în viaţa copiilor, precum şi o implicare în 
activităţile educative desfăşurate în cadrul instituţiei de învăţământ. 
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Activitătile educative / serbările școlare 
 

prof. Mereuță Mariana- 
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

  
Chiar dacă sunt profesor la un liceu tehnologic și dirigintă la o clasă de a X a liceu, am rămas 

plăcut surprinsă de faptul că elevii mei au dorit să organizeze o mică serbare de Crăciun, pe care să 
o prezinte profesorilor clasei și părinților. 

Fiind vorba de elevi mai mari, organizarea activității le-a revenit în mare măsura,începând de la 
repertoriu, ținută, aranjarea clasei, decoruri, program. Rolul meu a fost de a-i corecta unde a fost 
necesar cu anumite sugestii sau recomandări. 

Marea mea bucurie a fost că au reușit să pună la punct un program frumos, legat, emoționant, au 
reușit să ne transimită emoție, bucurie, ne-au arătat că încă mai au suflete curate de copii. A fost o 
activitate reușită, apreciată de cei prezenți, care a pus în valoare calitățile morale, artistice, 
organizatorice și chiar de lider. 

Mi s-a confirmat faptul că, serbările şcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a 
copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă şi organizează 
raţional şi plăcut timpul liber. Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă 
cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece 
sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter 
atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze 
într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de 
învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima 
încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi 
este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi 
cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând 
pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de 
reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenta 
spectatorilor (părinţi, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i 
independenţa de acţiune. 

Cu bune şi cu rele, anii de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit, și cu siguranță fiecare dintre 
noi ne amintim cu drag și cu emoție de serbările la care noi eram protagoniștii. 
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Serbările școlare – prilej de bucurie 

 
Educ. Mereuță Viorica 

 
Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze 

într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de 
învăţare multe sunt momentele de satisfacţie și bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima 
încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor școlare.   

 Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al 
elevilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, îmbogățesc și remontează viaţa afectivă 
stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la 
dezvoltarea simțului de răspundere, prin dorința de reușită, favorizează concentrarea atenţiei pe 
parcursul desfășurării programului, prezența spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice) trezește 
în copil energia de a învinge timiditatea, stimulează independenţa de acţiune. Pentru ca elevii să-și 
motiveze participarea la această aleasă activitate este foarte importantă atmosfera realizată în timpul 
repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar și prin seriozitate.  

Tot pentru a spori șansa de reușită a serbărilor trebuie să se apeleze la talentul de recitator al 
unora, la calitățile sportive, de ritm și grație ale altora, la înclinațiile muzicale, armonizând talentele 
și apreciindu-le în egală măsură. Este recomandabil ca repertoriul serbărilor să aibă conținut 
accesibil vârstei elevilor și să cuprindă diverse forme de manifestare artistică, într-o concepție 
echilibrată. Versul, muzica vocală, cea instrumentală, gimnastica ritmica, scenele scurte, pline de 
haz, armonios îmbinate, asigură varietatea și dinamismul spectacolului.Toate aceste activități au rol 
formativ, dar ele își ating scopul numai în masura antrenării elevilor la realizarea lor, punând în 
valoare capacitățile intelectuale, afective, estetice si fizice ale copiilor.  

Micii artiști trebuie încurajați, stimulați pentru a realiza buna dispoziție și participarea cu interes 
de-a lungul pregătirii și desfășurării spectacolului. Serbările copilăriei, momentele acestea de 
maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. 
Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea 
creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații 
artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. Serbările au o importanță deosebită 
pentru educația estetică a elevilor. Înțelegând și memorând poezii, texte ale scenetelor, cantece, se 
dezvoltă gandirea, limbajul și memoria preșcolarilor. Această activitate de învățare este 
condiționată de dezvoltarea atenției. De asemenea copilului i se cere un efort de atenție și pentru a 
respecta momentul în care trebuie să intre în scenă pentru a-și pune de acord acțiunile proprii cu 
cele ale colectivului. Interpretarea rolurilor cere din partea copilului imaginație creatoare, pentru a 
reda veridict, convingator personajul pe care il reprezintă.  

Serbările aduc un aport însemnat în educația copiilor. Dansurile, cântecele și costumele 
naționale dezvoltă la copii dragostea față de arta populară, față de poporul care a creat-o. Sebările 
contribuie de asemenea și la închegarea colectivului. Copiii se pregătesc împreună și depun eforturi 
susținute pentru realizarea unui scop comun: reușita serbării. Încordarea gradată din perioada de 
pregătire a serbării culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupului de copii 
ajunge la maxim. Astfel pregătirea și participarea la serbări, ca acțiuni colective, obișnuiesc copilul 
să trăiască în colectiv și să se simtă atașat de el. Serbările și distracțiile sunt un izvor de bucurii și 
satisfacții. Ele creează copiilor o stare de dispozitie favorabilă atat dezoltarii fizice, cât și dezvoltării 
pshice. În efortul depus pentru pregătirea și desfășurarea unei serbări se formează voința copiilor. 
Prin acest efort, se conturează o serie de calități morale pretențioase ca perseverenta și spiritul de 
independență.  

Copilul se deprinde să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența unui public numeros și 
necunoscut. Treptat unii elevi se debarasează de timiditate și devin mai curajoși, mai îndrăzneți.  
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În cadrul organizat și vesel al serbării, se formează optimismul, încrederea în forțele proprii. 
Serbările au de asemenea, rolul de a verifica ceea ce copilul și-a însuțit într-o anumită perioadă de 
timp, de a-l pune în situația să aplice în practică ceea ce a învățat. Cântând cântece, recitând poezii, 
interpretând roluri într-o scenetă, elevii își formează și-și perfecționează o serie de deprinderi 
artistice.  

La rândul lor, aceste deprinderi stau la baza dezvoltării dragostei de frumos, a gustului estetic și 
a aptitudinilor artistice. În acțiunea de familiarizare a copilului cu arta, serbările contribuie la 
stabilirea unei legături între cunoașterea artei și practicarea ei.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI  FAMILIE-ŞCOALĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MERIȘESCU AUGUSTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PURANI, TELEORMAN 

 
 

„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă;  
de aceea pe lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.” Aristotel 

 
 Relaţia familie – şcoală este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei 

întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimii ani. Integrarea în Uniunea 
Europeană a atras după sine o serie de schimbări, inclusiv în domeniul învăţământului. Una dintre 
aceste schimbări se referă la relaţia familie - şcoală. Dacă până nu de mult acest parteneriat a fost 
dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat „responsabilitatea şcolii”, acest lucru începe să se 
schimbe. O educaţie de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a elevilor participă 
în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile 
esenţiale care asigură succesul şcolar. 

 Se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze atunci când 
părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie,  

Implicarea presupune: 
părintele participă la o activitate organizată de şcoală, cum ar fi o serbare; 
părintele acţionează ca voluntar la clasă; 
părintele participă la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nivelul 

căruia se iau decizii care privesc şcoala; 
părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din şcoală; 
 Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au 

dovedit a fi următoarele: 
şedinţele cu părinţii oferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe; 
vizite, plimbări, excursii, drumeţii: părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă 

la sponsorizarea acestora, după caz, se implică pentru siguranţa copiilor şi trăiesc, alături de ei, 
emoţii pozitive; 

sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor este un bun prilej de exersare a unor deprinderi de 
comportare civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor 
sărbătoritului la manifestările specifice evenimentului; 

serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii reprezintă o modalitate 
eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor emoţiile unei manifestări 
cu puternică încărcătură afectivă,etc. 

 
 Este important ca sprijinul acordat părinţilor să fie individualizat, modalitatea de ajutorare fiind 

selectată în funcţie de probleme cu care se confruntă copilul sau familia. Atât părinţii cât şi cadrele 
didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând 
cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea unor 
interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii 
aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru 
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pentru o continuă reevaluare. De pe urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, 
cât şi cadrele didactice, dar mai ales copiii. 

Avantaje: 
copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor prin interesul pe care aceştia îl au faţă de 

activităţile desfăşurate la şcoală; 
copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut necesar pentru dobândirea 

echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii; 
copiii trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei; 
părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi efectivă, prin 

emoţiile trăite alături de copiii lor; 
părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea să-i 

observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectiv; 
părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau se 

iveşte o problemă; 
apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil; 
cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale şcolii, părinţii pot contribui financiar la 

realizarea unor activităţi; 
participând activ la viaţa şcolii, părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instructiv – 

educativ bine fundamentat şi organizat. 
 Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 

copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la 
reducerea ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra 
educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se 
implică, transformând experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi 
îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare 
impresionante. 

 Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor 
şcolare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui 
mediu familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se 
corelează sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură. 

 
Bibliografie: 
 
Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate : ghid pentru cadrele didactice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 
Agabrian, M., Şcoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iaşi, 2006 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE REALIZATE                                 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

Mesaroșiu Corina 
Școala Gimnazială P oplaca- Sibiu 

 
 Parteneriatul cu părinții reprezintă o variabilă de o importanță deosebită în realizarea 

dezideratelor educaționale. Acest parteneriat îmbracă forme diverse , începând de la ședințele cu 
părinții, comitetul de părinți, lectoratele cu părinții sau implicarea acestora în susținerea unor serbări 
școlare reușite. 

 Părinții care se implică în activitatea școlară sau extrașcolară a instituției de învățământ unde 
sunt încadrați copiii acestora, joacă un rol deosebit în derularea unor activități complexe, oferind un 
model generațiilor următoare. 

 Deși sfera parteneriatului școală-părinți îmbracă o gamă largă de activități, ne vom opri în 
rândurile ce urmează la a surprinde un aspect practic, și anume implicarea părinților în derularea 
serbării de Crăciun.  Sărbătorile  de iarnă sunt într-adevăr spectaculoase în zona pe care o vom 
supune atenției, și anume MĂRGINIMEA SIBIULUI, deoarece sunt impregnate de  tradiții  locale. 
Aceste manifestări ale spiritului rural autentic farmecă în fiecare an. Serbările școlare organizate în 
această perioadă reprezintă mișcări artistice de o deosebită valoare și autenticitate, reprezentând 
reluarea unor obiceiuri, pe fondul muzicii și al dansului. 

 Aceste serbări școlare implică întreaga comunitate, neputând fi realizate fără o colaborare 
fructuoasă dascăl-părinte. Dacă sarcina primului este de a concepe un program , cea de-a doua 
categorie trebuie să se implice în procurarea costumelor, de obicei costume populare, respectiv 
portul românesc specific zonei: cămașă albă de bumbac, șerparul (cureaua lată de la brâu), 
pieptarul, pantalonii (‘cioarecii’), flanelă cu mâneci- pentru băieți, cămașă albă, fustă încrețită, 
șorțuri, năframă-pentru fete. 

 Dacă vorbim de  costume tradiționale, trebuie să recunoaștem meritul părinților în întreținerea 
acestora, în procurarea unor ținute noi, mai ales că realitatea tristă a zilelor noastre surprinde o mai 
mică importanță acordată acestor aspecte. Nu este cazul comunității noastre care acordă încă o 
importanță covârșitoare acestor ținute tradiționale, conștienți poate de impactul acestor spectacole. 
Costumul tradițional trebuie păstrat în condiții optime (fără umiditate), spălat manual și fără agenți 
chimici distrugători, călcat cu atenție.  Deși de multe ori elevii și dascălii adună toate aplauzele nu 
trebuie să uităm că în spatele acestor reușite stau părinții, agenții din umbră , fără a căror implicare 
un astfel de eveniment nu ar reuși. 

 Piesa cea mai spectaculoasă  a ținutei bărbătești este pălăria cu peană. Aceasta este de culoare 
neagră, prinsă sub bărbie cu o curelușă de aceeași culoare (uneori această curelușă este împodobită 
cu câteva ținte din metal sau alte accesorii).Pe partea dreaptă este prinsă peana , elementul cel mai 
admirat.Aceasta este confecționată din pene de păun, prinsă la partea lor inferioară pe un carton sau 
un postav tare, peste care se coase circular zeci de mărgeluțe multicolore ce dau o strălucire aparte 
întregii costumații. Pălăria cu peană  se transmite de la o generație  la alta și se refac sau se 
completează numai dacă pe parcursul anilor s-au deteriorat. 
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      Alte accesorii specifice , deosebit de frumoase, sunt acele ‚jambiere’ ce împodobesc 
picioarele  între glezne și până sub genunchi.Acestea se compun din două piese din material textil 
pe care sunt cusute srâns podoabele. Piesa din față  este împodobită cu zeci de ciucuri multicolori, 
iar marginea din exteriorul piciorului este garnisită cu 10-12 perechi de zdrăngănele sferice din 
alamă, care produc un zgomot specific. Acestea, păstrate și transmise de la o generație la alta sunt 
confecționate artizanal din tablă subțire de alamă, iar în interior le-au fost introduse câte o 
pietricică, care prin mișcarea picioarelor scoate un sunet deosebit de plăcut. 

       Tot din interiorul familiei elevii învață anumite texte (strigături locale) capabile să 
condimenteze serbările școlare tradiționale ce pun accent pe jocuri populare :                                                        

 
Vai, săraci cioarecii mei, 

C-o junit tata cu ei; 

I-o spălat și i-o pus bine, 

Și-acum  uitite-i pe mine. 

(cioarecii=pantalonii 

specifici costumului popular 

bărbătesc) 

                   
        Spune  mândro maică-ta 

         Să podească ulița 

          Tot cu lin și cu pelin 

          Ș-amândoi să ne-ntâlnim. 

           Numai lunea și marțea,  

           Miercuri, joi și vinerea 

            Sâmbăta numai odată 

             Duminica ziua toată! 
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CONSTRUIREA PARTENERIATULUI  
ŞCOALĂ- FAMILIE- COMUNITATE 

PLAN DE IMPLICARE MULTI-INSTITUTIONALĂ 
 

Profesor învăţământ primar, Metea Nicoleta - Maria,  
Şcoala Gimnazială ,,Emil Drăgan,,Ungheni - Mureş 

 
 
Argument de necesitate:  
Ne dorim tot mai mult o colaborare fructuoasă între cei doi poli definitorii pentru educaţia şi 

instrucţia copilului- familia şi şcoala. Invocăm tot mai des dezinteresul manifestat de familie faţă de 
activitatea şcolară a copiilor. Şcoala, ca instituţie organizată, ce face pentru a împiedica extinderea 
nepăsării ? Această activitate se vrea un posibil răspuns din dorinţa de a-i integra pe părinţi în 
activităţile desfăşurate în şcoală, dar şi de a implica şcoala în viaţa comunităţii locale. 

Motivarea activităţii: 
Speranţa noastră e ca realizarea acestei activităţi să aibă ca finalitate valorizarea părinţilor şi 

comunităţii locale ca parteneri sociali ai şcolii prin desfăşurarea de acţiuni comune şcoală- familie, 
şcoală- cadre medicale , şcoală- instituţii de cultură(biserică) ; ne dorim , de asemenea, o  strânsă 
cooperare între membrii şcolii prin efectuarea de activităţi extracurriculare pentru a lărgi interesul 
elevilor şi a construi relaţii bune în şcoală. 

Baze şi expectţtii:  
a) Obiective: 
realizarea unei colaborări fructuoase între şcoală- familie-comunitate 
oferirea unei alternative de integrare a şcolii în viaţa comunităţii locale 
sensibilizarea autorităţilor locale pentru a participa la acţiunile şcolii 
efectuarea activităţii extracurriculare pentru a lărgi interesul elevilor şi a construi relaţii bune în 

şcoală 
b)Rezultate aşteptate : 
creşterea interesului părinţilor pentru situaţiile de instruire demarate la nivelul şcolii 
implicarea factorilor de cultură locali( biserica) în viaţa cetăţenilor, a populaţiei şcolare 
consolidarea relaţiei copil- părinte prin acţiunea gospodărească comună 
crearea condiţiilor pentru participarea cetăţenilor comunităţii locale la acţiuni întreprinse de 

şcoală 
oferirea de informaţii pertinente părinţilor, în forme accesibile, de către cadre didactice, preot, 

medic 
încurajarea comunicării directe dintre şcoală şi comunitatea de care aparţine 
creşterea sensibilităţii autorităţilor locale la problemele reale ale comunităţii, populaţiei şcolare 
îmbogăţirea practicii educaţiei cu metode şi tehnici noi de activitate didactică 
I  ACTIVITATEA :  Magia sărbătorilor de iarnă          
« Naşterea Domnului » ( discuţie cu părintele satului) 
« Obiceiurile localităţii Vidrasău, Mureş » ( temă de discuţie) 
materiale pregătite de educatoarea şi învăţătoarele de la grădiniţa şi şcoala Vidrasău « Care moş 

e mai bun ? » ; « Daruri şi sărbători » ; « Jucării pentru copii » ; « Citiţi-i poveşti copilului 
dumneavoastră ! » 

« Sfaturi pentru mămici îngrijorate » (întâlnire cu medicul localităţii) 
Activitate de gospodărie comună părinţi- elevi « O mulţime de idei » 
Expoziţie cu vânzarea produselor obţinute în cadrul activităţii comune   
II  PE CINE VIZEAZĂ: beneficiari (direcţi, indirecţi)- elevii, părinţii Şcolii Gimnaziale « Emil 

Drăgan »Ungheni- Vidrasău ; comunitatea locală 
III  RĂSPUNDE : 
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sensibilizarea autorităţilor locale şi a comunităţii, discuţii cu părintele şi medicul localităţii, 
conducerea activităţii profesor învăţământ primar, Metea Nicoleta- Maria  

discuţii preliminare cu părinţii, pregătirea materialelor necesare, pregătirea sălilor, a 
expoziţiilor: educatoarea şi învăţătoarele şcolii Vidrasău 

IV  DATA ( PLANIFICARE CRONOLOGICĂ A ACTIVITĂŢII ) : 
discuţii preliminare cu părinţii : 1- 8 noiembrie 2001 
sensibilizarea autorităţilor locale şi a comunităţii : 8- 15 noiembrie  
întâlnire cu părintele şi medicul localitătii : 16- 17 noiembrie 
pregătirea materialelor necesare : 17- 26 noiembrie 
aranjarea sălilor, a expoziţiilor : 27- 30 noiembrie 
demararea activităţii : 3 decembrie 
ora 9- 9.15= discuţia cu părintele satului 
9.15- 9.30= obiceiuri şi tradiţii (discuţii) 
9.30- 11= materiale pregătite de cadrele didactice 
11- 11.15= întâlnire cu medicul localităţii 
11.15- 12=pauză, cu deplasarea la Căminul Cultural din localitate 
12- 13= activitatea « O mulţime de idei » 
13- 13.45= amenajarea expoziţiei 
14- 16= expoziţie cu vânzare 
16- 17= concluzii, aprecieri, propuneri... 
V   LOCUL DE DESFĂŞURARE :  
Şcoala Gimnazială Ungheni, structura Vidrasău 
Căminul Cultural Vidrasău 
VI  PE CINE IMPLICĂ ACTIVITATEA : 
autor : profesor învăţământ primar, Metea Nicoleta- Maria 
colaboratori : educatoarea , învăţătoarele şcolii Vidrasău ; medicul, părintele localităţii 
actori : părinţii elevilor claselor pregătitoare- IV şi ai preşcolarilor ; elevii, preşcolarii 
sponsori: comunitatea locală prin Comitetul de femei al Bisericii Ortodoxe ; primăria Ungheni 
VII   MATERIALE NECESARE : 
resurse umane: cadrele didactice ce activează în învăţământul primar şi preşcolar la şcoala şi 

grădiniţa Vidrasău, Mureş 
elevii claselor pregătitoare- IV, preşcolarii 
părinţii elevilor şi preşcolarilor 
medicul localităţii 
părintele Bisericii Ortodoxe Vidrasău 
cetăţenii comunităţii. 
resurse materiale : 
sala de clasă amenajată festiv ( brad împodobit, expoziţii cu lucrările preşcolarilor şi ale 

şcolarilor realizate pe parcursul semestrului I...) 
casetofon, casete colinde ( audiţii muzicale) 
imagini sugestive reprezentând sărbătorile de iarnă :Naşterea Domnului, Moş Nicolae, Moş 

Crăciun... 
jucării potrivite pentru fiecare grupă de vârstă 
liste cu recomandări bibliografice potrivite grupelor de vârstă  
truse farmaceutice 
materiale necesare activităţii « O mulţime de idei »- biscuiţi mari şi mici, margarină( unt), zahăr 

pudră vanilat, bucăţi de rahat, figurine din jeleu, felii de fructe, felii de pâine, pateu, murături, ouă 
fierte, morcovi fierţi, scobitori, boabe piper, ceai...( alte materiale propuse de părinţi). 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Edita Nagy, Arina Modrea « Management educaţional », suport de curs CCD Mureş 
Alecu Erica « Management educaţional », suport de curs, CCD Mureş 
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Culi Elisabeta « Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate », curs de formare, proiect 

Phare, 2005, judeţ Mureş 
« Construirea parteneriatului şcoală- familie- comunitate », proiect Phare, ghid pentru cadre 

didactice educaţia incluzivă 

245



 

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
 

Prof. în înv. primar, Micu Maria 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş 

 
Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarnă , poartă numele 

generic de sărbători de iarnă. Perioada este deschisă şi închisă de sărbători prefaţate de ajunuri, atât 
Crăciunul, cât şi Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea Anului Nou. Principalele sărbători 
ale ciclului de iarnă - Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza - au funcţionat de-a lungul vremii ca 
momente independente de înnoire a timpului şi de început de an. 

Un  obicei foarte cunoscut este „tăierea porcului”. În unele zone ale ţării, porcul se taie de Ignat, 
adică în 20 decembrie. Se zice că porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci şi-a 
văzut cuţitul. Sângele scurs din porc după ce a fost înjunghiat se pune la uscat, apoi se macină şi se 
afumă cu el, peste an, copiii ca să le treacă de guturai, de spaimă şi de alte boli. 

Ignatul este divinitatea solară care a preluat numele şi data de celebrare a Sf. Ignatie Teofanul 
(20 decembrie) din calendarul ortodox, sinonim cu Ignatul Porcilor - în zorii zilei de Ignat se taie 
porcul de Crăciun - şi cu Inatoarea. Potrivit calendarului popular, Inatoarea, reprezentare mitică a 
panteonului românesc, pedepseşte femeile care sunt surprinse lucrând (torc sau ţes) în ziua de Ignat. 
Animalul sacrificat în această zi este substitut al zeului care moare şi renaşte, împreună cu timpul, la 
solstiţiul de iarnă. În antichitate, porcul a fost simbol al vegetaţiei, primavara, apoi sacrificiul lui s-a 
transferat în iarnă.  

În acea zi se pregătesc bucatele tradiţionale pentru Crăciun: cârnaţi, caltaboşi, jumări, sângerete, 
slănină sau suncă, etc. Tot atunci se toacă şi carnea pentru sarmale, iar pulpele se tranşează pentru 
friptură. Unele dintre preparate se pun la afumat (cârnaţii, slănina, pieptul ardelenesc, etc.). Imediat 
după sacrificare, gospodarul face “pomana porcului”: oferă celor care l-au ajutat la tăiat (uneori şi 
vecinilor) şorici, carne proaspăt prajită şi un pahar de vin (sau ţuică fiartă în anumite zone). În 
puţinele zile rămase până la Crăciun, gospodinele fac piftie (răcitură), sarmale, cozonaci cu nucă, 
mac şi rahat (sau brânză şi stafide), plăcintă şi prăjituri diverse. În acelaşi timp, începe curăţenia în 
casă şi în curte, împodobirea locuinţei şi pregătirea hainelor pentru Sărbători.  

Un obicei foarte cunoscut este împodobirea pomului de Crăciun, a bradului. Bradul care este 
veşnic verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel analogie cu viaţa care intră în lume o dată cu 
Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Căci Cel Ce este Viaţa Se naşte pentru ca noi să dobândim viaţa 
veşnică. Datina împodobirii bradului de Craciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi 
cântecul "O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de 
Cristbaum.  

Primele semne ale Sarbatorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care pornesc din 
casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi 
prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin mesaje speciale 
(religioase sau satirice la adresa celor uraţi). Colindătorii vestesc naşterea Domnului, urează 
gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru aceste urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi 
chiar colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au pregătit cu mult timp înainte. Diferind 
doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte asemănătoare în toate zonele ţării, cele mai 
cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce veste minunată”, “Steaua”, “Trei păstori”, “La Vifleim colo-n 
jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”. 

Dintre obiceiurile ciclului calendaristic, colindatul devine cea mai strălucită manifestare 
folclorică. Sărbătoarea Naşterii Domnului şi a Anului Nou extinde puterea cuvântului, ideea de 
renaştere a naturii şi a omului, de fecunditate şi fertilitate, la scara întregului Cosmos. 

Rolul principal în colindatul tradiţional aparţinea cetei de feciori. Colindatul cetei de feciori 
începea în seara de ajun „după ce se întuneca bine” şi continua până în ziua de Crăciun. 

De la o casă la alta, feciorii cetei cântau din fluier şi strigau ca la joc, iar intraţi în curtea 
gospodarului, feciorii încetau strigăturile şi începea în curtea acestuia o adevărată pledoarie a 
colindatului, pentru câştigarea bunăvoinţei cetei. După ce gospodarul a confirmat primirea cetei 
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pentru colindat, feciorii intrau în casă şi se aşezau roată în jurul mesei, iar gazda comanda câte 
colinde dorea la invitaţia vornicului. Gazdele mai avute, care cereau mai multe colinde se pregăteau 
şi cu mâncare pentru feciorii cetei. Astfel, în mod obligatoriu, ceata începea să zică colinda mesei, 
în care se lăuda bucatele şi se înalţă masa gospodarului la dimensiuni fabuloase. După ce 
colindătorii erau omeniţi cu băutură şi mâncare, vornicul mulţumeşte gazdelor printr-o oraţie destul 
de lungă ce conţinea lauda darurilor, iar după primirea acestora, ceata de feciori părăseşte casa 
adresând scurte urări de sănătate. 

Cea mai spectaculoasă păstrare a ceremonialului colindatului se mai întâlneşte şi astăzi în Ţara 
Secaşelor, sub denumirea de Bute, obicei descris în amănunt de către folcloristul Ioan Popa, în 
volumul Ţara Secaşelor – monografie folclorică”, ritual pregătit minuţios înainte cu 4-6 săptămâni 
înainte de Crăciun de tinerii comunităţii. Momentele principale ale obiceiului se pot ordona în felul 
următor: găsirea gazdei, alegerea căpeteniilor, strânsul vinului, colindatul şi butea propriu-zisă. 
După ceata copiilor, junişeilor şi a junilor, oamenii mai în vârstă , femei şi bărbaţi, plecau în vecini 
la colindat şi până la urmă se adunau cu toţii într-o casă unde se bucurau împreună colindând. De 
mai multă vreme se practică în satele judeţului Alba colindul pentru Biserică de către cantori, 
grupuri de bărbaţi sau mixt, fiind aşteptaţi cu bucurie de săteni. 

Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului, prin alte părţi începând cu zilele 
Crăciunului, iar prin altele obişnuindu-se numai în ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca flăcăii 
să umble cu ţurca, capra sau brezaia. 

Ca şi la celelalte jocuri cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, şi în jocul caprei şi-au 
făcut loc, pe lângă măştile clasice (capra, ciobanul, ţiganul, butucarul), măştile de draci şi moşi care, 
prin strigăte, chiote, mişcări caraghioase, măresc nota de umor şi veselie. 
Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial 
grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să aducă 
rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat şi 
evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul "caprei". 

Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul din flăcăi; apropiindu-se de masa unde sunt 
membrii familiei, începe să vornicească. Flăcăii joacă pe stăpâna casei, pe fete şi chiar servitoare, 
dacă sunt acasă, şi apoi mulţumind se îndepărtează. 

"Capra" este - de fapt - un om mascat, ascuns sub un costum larg, care ţine deasupra capului un 
băţ în vârful căruia este cioplit un fel de cap de capră. “Falca” de jos a “caprei” este mobilă, astfel 
încât gura acesteia poate închide sau deschide, dar mai ales poate “clămpăni”, făcând un zgomot 
specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi colindători mascaţi şi costumati specific, unii dintre 
aceştia fiind instrumentişti cu acordeon, fluier, tobă sau chiar vioară. 

Ursul este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel de 
animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii.  

În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joaca bine, 
măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. “Ursul” este însoţit de un grup de colindători mascaţi şi 
costumaţi, care reprezintă diverse animale sau personaje şi care îl aţâţă prin strigături.  

,,Steaua" este un colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează. De 
la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la toate 
popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a 
călăuzit pe cei trei magi. Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura 
bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievala a Bisericii Catolice, câteva din literatura de 
nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar din tradiţiile locale. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 45, Oradea, judeţ Bihor 

Prof. înv. preşcolar: Micula Lavinia-Adriana 
 

,,Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 

 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 
părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le 
asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi 
rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o 
metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora.  

 Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, 
dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa oferă 
suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea 
capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul 
în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 
formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei 
comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor 
ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai 
important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.  

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a 
fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. 

 În luna septembrie am pornit cu paşi timizi în tainele ce avea să ni le ofere mediul educaţional, 
adică grădiniţa. Ce poate fi mai minunat că după perioada ,, grea” de acomodare, de socializare, 
apar rezultatele, care bineînţeles se datorează şi implicării părinţilor în unele activităţi din grădiniţă, 
dar şi în actul educaţional.  

 Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el. Participarea afectivă a părinţilor la 
evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă. Părinţii oferind timpul necesar să stea 
de vorbă cu copilul despre: ,,cum a fost azi la grădiniţă?” , ,,cum a fost la joacă?”, ,,ce ţi-a plăcut 
mai mult din ce vi s-a povestit?”, apreciind alături de copil faptele, situaţiile ivite în cursul zilei, vor 
avea întotdeauna ,,evidenţa” copilului, iar acesta, la rândul lui, va căpăta încredere şi va ţine seama 
de sfaturile ce i se dau. Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se 
răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale acestuia.  

 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul 
ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele 
geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice. 
Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care 
trebuie să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte cu imagini 
frumoase, chiar şi să se joace împreună.  

 Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei el 
trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în 
grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba de încadrarea şi respectarea 
unui anumit program, în urma căruia dobândesc deprinderi sociale: să împartă jucăriile cu alţi copii; 
să-şi aştepte rândul; să aibă răbdare; să aibă compasiune/empatie pentru cei din jur…  

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol 
de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a 
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copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut 
iniţial. Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară, continuarea de către 
familie a activităţilor din grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult 

 Aş dori să închei acest articol cu un citat atât pentru cadrele didactice cât şi pentru părinţi: 
,,Împreună educăm, împreună învățăm!” 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

EȘTI PĂRINTE?! HAI LA ȘCOALĂ! 
 
 

Prof. Mihaela CHISĂR-VIZIRU,  
Școala Gimnazială Punghina, jud. Mehedinți 

 
 
Așezată sub semnul imperativului, abordarea noastră pleacă de la convingerea că, în contextul 

actual, colaborarea dintre școală și familie asigură demersului educațional un real temei, aducând 
împreună doi dintre factorii catalici esențiali în formarea viitorului adult.  

Pe fondul dinamicii societale, o atare colaborare generează beneficii multiple, schimbând 
paradigma celor „șapte de ani de acasă” care primesc astfel o prolongație și mizează pe rolul activ 
al părintelui în formarea copilului.  

Mai mult decât atât, stabilită fiind necesitatea unui dialog între școală și familie, apare o altă 
dimensiune a acestei relații prin prisma atragerii părinților și a elevilor în activități educative 
informale a căror menire este aceea de a depăși granița cunoscutelor, uzitatelor și, de altfel, 
folositoarelor, ședințe cu părinții.  

În acest punct al abodării apare și prima reală problemă: cea a apropierii părintelui de școală, în 
condițiile în care acesta este obișnuit să fie chemat pentru a fi informat în legătură cu situația 
școlară a copilului (de altfel, nu mai puțin importantă!). Există, desigur, multiple resorturi la care 
cadrul didactic poate apela pentru a surmonta acest neajuns, putând fi secondat și de un consilier 
școlar și aplicând gupului, în funcție de specificul acestuia, metode de investigație adecvate.   

De pildă, în acest sens, apreciem că următoarele activități pot trezi interesul părinților și 
copiilor, edificând, totodată, cadrul didactic în privința unor aspecte educaționale nodale:  „[...] 
Activități distractive sau sportive alături de copii; Un picnic la care participă copiii, părinții și 
consilierul școlar;  

O competiție a talentelor la care participă întreaga familie; Ziua Mamei sau Ziua Tatălui, aleasă 
aleatoriu, în care copiii își invită părinții la școală și le dedică un eveniment special; Ziua școlii, în 
care copiii își invită părinții la o plimbare în curtea școlii și în împrejurimi, pentru a le exemplifica 
ce au învățat la biologie, geografie, istorie etc. despre localitatea și școala lor; Momente de 
valorizare reciprocă, copii și părinți, în cadrul unei întâlniri (Ora fără reproșuri)”1. 

Analizând atitudini și comportamente, sesizând profilul relației părinte-copil, cadrul didactic 
poate aplica strategiile necesare procesului de consolidare a acestei legături care constituie, în cele 
din urmă, soclul oricăror viitoare demersuri întreprinse.  

Activitățile de tipul celor enumerate mai sus, (cu toate limitările lor pe care le recunoaștem!) au 
rolul vădit de a depăși tipicul educației formale și de a accentua forme de dezvoltare emoțională și 
intelectuală în cadre informale, creând o breșă către universul imediat al copilului, susținând 
creativitatea, imaginația, încrederea în sine, empatia și sprijinul reconfortant al părintelui. 

Școala și familia asigură, prin conclucrare, premisele unui demers educațional capabil să 
răspundă nevoilor copilului, facilitând atât accesul părintelui în mediul școlar (unde adultul își poate 
observa copilul și reacțiile acestuia în colectivitate, cunoscându-i, în acest fel, maniera de 
interacțiune cu ceilalți), cât și accesul cadrului didactic la uzanțele familiale. 

În finalul acestei abordări cu vădit caracter sintetic, subliniem că literatura de specialitate oferă, 
pentru problematica discutată, numeroase soluții, analize și studii.  

Rămâne convingerea că, în contextul contemporan al celerității, nevoia unei cooperări între 
școală și familie devine una stringentă, iar beneficiile acesteia nu pot fi decât în favoarea copilului 

                                                 
1 *** Eu și copilul meu – Ghid de bune practici pentru consilierii școlari, realizat în cadrul proiectului RO-0047, 
finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European, București, 2011, p. 20. 
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care primește timpul părinților săi și atenția cadrului didactic, toate canalizate către progresul său 
emoțional și intelectual.  
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Serbările școlare- prilej de bucurie 
 

Prof. Înv. Primar Copăceanu Mihaela 
Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu 

 
 
Trebuie să recunoaștem că magia sărbătorilor de iarnă ne cuprinde și pe noi, cadrele didactice, 

nu numai pe copii, făcând din luna decembrie, cea mai frumoasă lună a anului. 
 
 Organizarea și planificarea unei serbări este o acțiune nu tocmai ușoară, ci implică mai mulți 

factori, cum ar fi: creativitatea cadrului didactic în  alegerea și distribuirea rolurilor adaptate vârstei  
copiilor, alegerea costumelor și pregătirea decorului și, nu în ultimul rând,  aptitudinile artistice ale 
fiecărui copil. 

 
 Deprinderile artistice ale copiilor sunt dezvoltate prin cântece, dansuri, recitări și interpretări de 

roluri.  
 
 Serbările școlare reprezintă și o modalitate de transmitere și valorificare a tradițiilor și 

obiceiurilor populare, evidențiind  importanța acestora în viața oamenilor, din cele mai vechi 
timpuri, ca o identitate a neamului românesc.  

 
Tematica este variată, incluzând toate evenimentele sărbătorite de-a lungul anului(  15 Ianuarie- 

Mihai Eminescu, 24 Ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie, Ziua Eroilor, Halloween, Nașterea Mântuitorului). 
 
Dintre toate, cele mai îndrăgite sunt cele dedicate Crăciunului, deoarece, în final, sunt vizitați de 

Moș Crăciun, care îi răsplătește cu multe dulciuri și cadouri. 
 
 Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor, prin îmbogățirea vocabularului cu 

expresii populare, proverbe, zicători, cântece și poezii patriotice și prin eforturile susținute pentru 
realizarea unui scop comun. 

 
Ele oferă oportunitatea tuturor copiilor să participe, fiind încurajați și acei copii care nu și-au 

însușit achizițiile fundamentale, aducând lumină în sufletele lor și creând o atmosferă plină de 
bucurie. 
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IMPORTANṬA  ACTIVITĂṬILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINṬII /SERBĂRILE DIN GRĂDINIŢĂ 

 
Prof. înv. preşc. Funduianu Mihaela 

Grădiniţa cu P. N. Nr. 1 Ştefăneşti /Botoşani 
 
 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia 

începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea 
profesională a acestuia. A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide 
transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă.  

Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 
generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării 
copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. 
Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. Ca primă veriga a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi 
diverse.  

Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. De la venirea 
în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora. 
Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de 
părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de 
activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi 
extracurriculare.  

Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit 
a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a 
permis părinţilor să fie proprii evaluatori ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de 
cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate 
de colaborare cu familia.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, lucruri, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic.Importanţa lor educativă rezidă în conţinutul 
artistic prezentat precum şi în atmosfera sărbătoreasca ce se instalează cu acest prilej. De asemenea 
nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea colectivului 
de copii, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin organizarea 
serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos.  

În serbări însă nu se urmăresc doar aspecte care țin de educarea limbajului, ci și deprinderile 
motrice; capacitatea fiecărui copil de a executa exerciții euristice, coordonându-și mișcările 
corporale cu ritmul muzicii sau cu ritmul exprimării verbale și mesajul transmis; capacitatea de a 
executa pași de dans popular, modern sau clasic, devenind coordonare, ritm și o bună orientare 
spațială. Sunt verificate și capacitatea de a interpreta un cântec, de a reda corect linia melodică, dar 
și de a cânta concomitent cu ceilalți copii. 

Prin urmare, serbarea verifică o paletă largă de abilitați ale preșcolarilor, oferindu-i educatoarei 
indicii clare despre propria activitate. Serbarea este un prilej de bucurie, emoție, bună dispoziție 
pentru copii și părinți, iar momentul în care micuții se pun în valoare și își folosesc imaginația, 
mimica, dicția este un adevărat spectacol.O deosebită importanță o acordăm și costumelor, pe care 
le pregătim cu mult timp înainte. Acestea sunt uneori lucrate alături de copii, din materiale 
reciclabile. De 1 iunie am folosit în cadrul unei scenete măști confecționate din ziare, sticle de 
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plastic tăiate, pungi mari și multe alte materiale din natură.. Cu această ocazie, copiii au învățat și 
despre importanța reciclării. 

Serbările în cadrul grădiniţei, au fost organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarna, 8 Martie, 1 
Iunie, cu ocazia unor actiuni din cadrul parteneriatelor educaţionale desfăşurate. De asemenea am 
organizat serbări de sfârşit de an şcolar. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor educaţiei 
estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos şi nu în ultimul rând, a dezvoltării pe plan moral. 

La originea activităţii ludice a copiilor se află stările emoţionale. Ele constituie un preludiu al 
implicării în joc, în toate activităţile desfăşurate, cât şi un efect sau expresie a acestuia. Dacă nu 
există un strop de plăcere, cu greu vom putea iniţia un joc, şi de asemenea, orice joc, la rândul său, 
va amplifica stările emoţionale pe parcursul derulării sale. 

Renuntarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală înseamnă sărăcirea vieţii 
sufleteşti a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor 
emoţionale.  
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PROIECTELE EDUCAŢIONALE ÎNPARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

Prof. MIHAI GEORGIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALE MARE PRAVĂŢ 

 
 
Am coordonat activitatea extraşcolară din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Valea Mare Pravăţ în 

calitate de profesor şi diriginte pe parcursul mai multor ani  şi am observat importanţa şi potenţialul 
educativ al activităţilor extraşcolare asupra părinţilor şi elevilor. 

Trezirea interesului pentru activitatea şcolară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 
acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor cât şi pentru elevii 
săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea uşor, ori prea greu, şi de cele mai multe ori lasă totul în seama şcolii.  

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă 
şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din 
viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de 
efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea 
unor activităţi în parteneriat cu părinţii este deosebit de benefică. 

Prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, activităţi în cadrul unor 
proiecte de parteneriat, se dezvoltă, în primul rând, abilităţile soft (personale şi interpersonale): 
capacitatea elevilor de a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele, capacitatea de a lucra în echipă, de 
a răspunde în mod pozitiv şi sensibil unei situaţii noi.  

Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice şi 
estetice, a actului didactic în rândul şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o abordare 
interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici manuale de realizare a 
produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la 
activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă 
inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi interpersonale).    

Proiectul educaţional “Magia iernii“  este un proiect pe care îl desfăşor împreună cu elevii şi 
părinţii elevilor mei cu ocazia obiceiurilor de iarnă. Prin acest proiect urmăresc promovarea 
tradiţiilor strămoşeşti  pe care le păstrăm încă familie. 

Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 
Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
Stimularea activităţii în grup; 
Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Am considerat că implicând părinţii în activităţi şcolare şi extraşcolare, acestea vor fi mai 

atractive pentru elevi, iar părinţii vor fi mai implicaţi şi mai conştienţi de actul didactic, de 
importanţa şcolii în viaţa copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi chiar 
“economice”, dat fiind faptul că elevii şi părinţii au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, atunci 
când am organizat târgul de Crăciun,  

Părinţii au confecţionat alături de copiilor ornamente de Crăciun, felicitări şi coroniţe. Au 
împodobit bradul clasei ascultănd la final colindele si versurile pregatite de elevii mei. 

Obiectele confecţionate au fost văndute în cadrul Tărgului de Crăciun  care a fost un succes , 
elevii şi parinţii lor fiind încăntaţi de implicarea  în organizarea targului, în dorinţa de a dărui 
bucurie unor copii nevoiaşi, banii strănşi fiind donaţi. 
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Acest parteneriat a presupus o interacţiune, colaborare, cooperare între factorii educaţionali 
familie-şcoală-societate care şi a atins scopul. 

  
Bibliografie: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serbările școlare 
 

Învățătoare MIHAI MARINELA 
Școala Profesională Holboca județul Iași 

 
 
,,Căci nu e datorie româneascămai vrednicăde a fi îndeplinită și nu e osteneală mai de folos , 

decât să facem părtași pe cei mai tineri, pe cei care vin dupa noi,de bunurile sufletești mostenite din 
vechime, să le predăm ca pe o zestre de mare preț.” GEORGE  BREAZUL 

 
La poarta sufletelor noastre de creştini bat sfintele sărbători de iarnă.Dorim să le întâmpinăm 

aşa cum se cuvine:cu bucurie,cu bunătate şi inimi curate. 
Noi, adultii, ne aducem aminte cu plăcere de zilele copilăriei noastre, de rădacinile neamului 

nostru românesc .Pentru că  ne dorim din tot sufletul ca ceea ce este frumos să nu piară , încercăm 
să reînviem în conștiința copiilor noștri dorința de a cunoaște datini și obiceiuri strămoșești. La 
aceasta trebuie să contribuim cu toții : părinți, bunici, preoții comunității, comunitatea, școala și în 
general societatea. 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, la 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber ,îi atrage micii pe şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice 
efectele formative ale procesului de învăţământ şsă sporindă zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale 
copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Educația începe în familie și continuă în școală, unde copiii sunt     sensibilizați prin trăiri  
puternice,  își  formează deprinderi  de  conduită,  învață  să-și manifeste sentimentele  . Școala îl 
ajuta pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are față de el însuși, față de ceilalți și față de tot ce-
l înconjoară. 

Copiii, iubesc sărbatorile creștine, iși îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai multor povești, 
legende despre trecutul  neamului nostru. Totodata le plac și mai mult sărbatorile crestinesti nu 
pentru latura lor religioasa, ci pentru latura laica – venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun și de 
aceea cu ajutorul părinșilor încercăm  să sădim  în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu si semeni. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile.    

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai plină 
de sens.  Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor . 

Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare.  Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii, să ne 
bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui    Învăţarea 
versurilor, interpretarea artistică sunt  realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei 
preocupări pentru timpul liber. Deși în trecut șezătorile se organizau pentru scărmănatul și torsul 
lânii , astăzi ele se regăsesc în serbările școlare pentru a-i învăța pe copii sentimentul de 
întrajutorare comunitară , dar și de petrecere plăcută a timpului liber , de învățare și transmitere a 
unor deprinderi de viață și muncă în grup. 
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Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor , deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

 Orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii populare și pentru a-l 
pregăti pentru integrarea lui in colectivitatea natională.  Prin activitățile propuse încercăm  să oferim 
copiilor șansa integrarii intr-o societate pusă  în slujba progresului spiritual și moral de care 
omenirea are atâta nevoie.  

 Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment  mult aşteptat, menit să evidenţieze într-o formă 
estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. 
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PROIECT   PARTENERIAT  ŞCOALĂ-FAMILIE 
ÎNVĂŢĂTORI ŞI PĂRINŢI - PARTENERI ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 
Mihai Mioara 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”, Balcesti, Jud. Valcea 
 
 
Durata:  se va derula permanent  
Redactare şi monitorizare :   
Locul desfăşurării –săli de clasă, alte locaţii 
Obiectivul general al proiectului  
Îmbunătăţirea rezultatalor şcolare (capacităţi, atitudini) prin participarea părinţilor în proporţie 

de 85% 
Grupul ţintă- părinţii 
Beneficiari direcţi şi indirecţi 
părinţi 
copii 
şcoală 
comunitate 
Obiective specifice 
implicare în cunoaşterea politicilor  promovate de şcoală ( alegerea opţionalelor, managementul 

clasei, programe şcolare, standarde de performanţă ) 
cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea 

temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale 
conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, 

nevoile, încrederea în forţele proprii 
utilizarea părinţilor ca sursă de învăţare, în realizarea de materiale didactice 
identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică ( legate 

de adaptarea sau inadaptarea şcolară) 
organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber    
 
Rezultate aşteptate 
abilităţi, deprinderi de natură intelectuală 
îmbunătăţirea situaţiei şcolare 
asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării 
interesul părinţilor pentru şcoală 
bune practici pentru părinţi 
Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor  proiectului 
rapoarte semestriale 
grilă de monitorizare 
fişă de evaluare a activităţii 
portofoliul proiectului 
Impactul împlementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor parteneri 
părinţi  mai receptivi la cerinţele şcolii 
părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor 
părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor 
copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură 
copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber 
copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni 
interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese 
şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare 
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cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor  
partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi educarea 

elevilor, a părinţilor  
partenerii vor avea pacienţi, enoriaşi, cetăţeni mai conştienţi de valoarea individului pentru 

comunitate 
  Modalităţi de continuitate după încheierea proiectului 
promovarea unor activităţi la ciclul gimnazial 
solicitări din partea părinţilor pentru anumite teme de interes, propuneri 
  Activităţi de promovare, mediatizare în timpul şi după derularea proiectului 
întâlniri periodice 
dezbateri, mese rotunde 
activităţi practice  
vizionarea unor casete 
excursii, vizite 
seri distractive, sărbătorirea unor evenimente 
acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea unor copii 
Parteneri implicaţi în proiect 
asistenţi sociali 
medici 
profesori 
preoţi 
 
Activităţi propuse în primul an al desfăşurării proiectului  
                 
Să lucrăm împreună Lansarea proiectului    
Ne interesează ce fac copiii noştri în timpul liber 
Educăm pentru şi prin comunitate- educaţia moral religioasă 
Identificăm şi ameliorăm, rezolvăm problemele şcolare 
Să creştem copii sănătoşi 
Ne pasă de ceilalţi-acţiuni de ajutorare 
Cum formăm şi dezvoltăm personalitatea copilului 
Şcoala noastră- şcoală pentru toţi(sprijinim copiii cu dizabilităţi) 
Ne relaxăm împreună, ne cunoaştem mai bine    
Clasa a V-a – clasă de debut în ciclul gimnazial                                                 
Mulţumiţi de rezultate, de noi înşine?   (evaluare, încheiere) 
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SĂRBĂTOAREA 
FULGILOR 

 
 

 
 
Toţi fulgii: 
Suntem  albii fulgişori, 
Dragii iernii vestitori. 
Am venit la voi, copii, 
Să legăm prietenii. 
Noi, cum e politicos, 
Ne vom prezenta 

frumos: 
 
Fulg 1: 
Eu sunt  Primul Fulg de 

Nea 
Ce ajung în țara ta. 
Eu vă dau mereu de 

veste 
Că iarna albă sosește. 
 
 Fulg 2: 
Eu sunt Fulgul cel 

Poznaş. 
Mă asez pe ochi, pe nas, 
Pe mânuţe, pe sprincene 
Pe guriţă şi pe gene. 
 
Fulg 3: 
Eu sunt Fulgul Fericit, 
Niciodată necăjit.       
Chiar de știu că mă 

topesc 
Viața o înveselesc. 
 
Fulg 4: 
Eu sunt Fulgul  Iubitor 
Grâului ocrotitor. 
Grija mea şi azi şi 

mâine  
E s-aveţi în ţară pâine! 
 
Fulg 5: 
 
 
 
 
 
 

Prof. înv. primar 
Mihai Ramona 

Cristina 
 
 
 
- Sunt Steluţa Generosă. 
Eu aduc cu drag de-

acasă 
Hăinuţe de catifea, 
Pentru oamenii de nea. 
 
Fulg 6: 
Eu sunt Fulgul Dansator 
 
Şi din cer cobor în zbor. 
Eu dansez cu bucurie 
Pe a iernii melodie. 
Cântec: Suntem fulgi de 

nea, 
  
Fulg 7 
Eu sunt Fulgul cel 

Curat. 
Strălucesc imaculat. 
Alb covor  pun pe 

pământ, 
Simbolul candorii sunt. 
 
Fulg  8: 
Eu sunt Fulgul Jucăuş. 
Vă invit la derdeluş. 
Hai, zburdaţi cu toţi pe-

afară, 
Că stăm pân' la 

primăvară! 
 
Fulg 9: 
Eu sunt Fulgul Argintiu. 
Multe colinde eu ştiu. 
Şi mai ştiu că m-

aşteptaţi 
Să vă-învăţ să le cântaţi! 
Cântec: Altfel de colind 
 
Fulg 10: 
Eu sunt Fulg de Îngeraş 
Şi-i vestesc pe copilaşi 
Că se va naşte Mesia, 
 
 

Școala Gimnazială 
Brădeanu, Buzău 
 
 
 
 
Luminând Împărăţia. 
 
Fulg 11: 
Sunt Steluţa 

Credincioasă. 
Dacă mă primiţi în casă, 
Poveşti cu Iisus vă spun 
Chiar în seara de 

Crăciun. 
 
Fulg 12: 
Eu sunt Fulgul Vestitor, 
Pretutindeni călător. 
 
 

Vin în seara de Ajun 
Să-l vestesc pe 
Moş Crăciun. 

 
Fulg 13: 

Sunt Steluţa 
Răbdătoare.  

Eu te-învăţ să ai 
răbdare. 

Vine-acuma Moşul 
bun, 

Tocmai a pornit la 
drum! 

Cântec: Fulgi de nea... 
mii și mii 

 
Fulg 14: 

Sunt Steluţa cea 
Cuminte. 

Vă îndemn să luaţi 
aminte: 

De părinţi să ascultaţi 
Şi frumos să vă 

purtaţi! 
 
Fulg 15: 
Sunt Steluţa cea 

Gingaşă. 
Vin cu Moș Crăciun 

de-acasă. 
Mă scutur din barba lui 
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Din înaltul cerului. 
 
Fulg 16: 
Eu sunt Fulgul Educat, 
Cinstit şi manierat. 
Vă îndemn să fiţi ca mine, 
Să vă meargă-n viaţă 
bine! 
 
Fulg 17: 
Sunt Steluţa cea Isteaţă. 
Am sosit la voi acasă 
Ca să vă urez, copii, 
Un an nou cu bucurii! 
 
Toţi fulgii de zăpadă  se 
prind într-un vals. 
https://www.youtube.com/
watch?v=afGFJ1cqM8U 
Toţi fulgii: 
Suntem  albii fulgişori, 
Dragii iernii vestitori. 
Am venit la voi, copii, 
Să legăm prietenii. 
Noi, cum e politicos, 
Azi ne-am  prezentat 
frumos: 
V-am cântat, v-am recitat, 
Paşi de dans v-am învăţat, 
Sfaturi bune noi v-am dat. 
Acum spunem într-un 
glas: 
Dragi prieteni, bun rămas! 
Dansul oamenilor de 
zăpadă  (băieții) 
https://www.youtube.com/
watch?v=7JlDXrt4Ne0 
Dansul fetelor 
https://www.youtube.com/
watch?v=ygKY5eH2
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ACTIVITATE DE CONSILIERE CU PĂRINŢII 

PROIECT COLABORARE SCOALA - FAMILIE: 
 

,,EDUCAŢIA PĂRINŢILOR” 
Mihai Ramona Mihaela 

 
 

Copiii noştrii au mare nevoie de noi, părinţii şi educatorii lor.Menirea noastră este de a le 
modela personalitatea delicat, discret, cu tact şi răbdare, dar mai ales cu argumentele cele mai 
raţionale de care dispunem.  

Sufletul fragil al copilului suferă, uneori iremediabil, la orice amestec brutal din partea adulţilor. 
Acest tip de intervenţii crează resentimente și îl îndepărtează pe acesta de părinţi sau de educator.  

Noi, cadrele didactice, nu putem rămâne indiferente la dramele copiilor cu părinţi conservatori, 
părinţi „de duminică”, părinţi „de concediu” sau dimpotrivă, părinţi care trudesc, se luptă cu 
greutăţile vieţii să-și educe copiii, părinţi educaţi şi părinţi care încearcă să se autoeduce.  

Prin parteneriatul scoala - familie îmi propun, în fiecare an şcola, schimbarea mentalităţii 
părinţilor, a atitudinilor și comportamentelor acestora. În proiectul de anul acesta m-am axat pe 
tematica „Educaţia părinţilor”.  

Activităţile derulate s-au desfășurat în sala de clasă sub formă de „masă rotundă”, în care au 
avut loc dezbateri, discuţii, împărtășirea experienţei personale pe marginea unui suport material 
prezentat în faţa părinţilor.  

S-au pus în discuţie următoarele tematici:  
1. Comunicarea părinţilor cu propriii copii;  
2. Cunoașterea psihomotorie a copilului;  
3. Educaţia și modul de viaţă al copilului;  
4. Relaţia școală – familie, factor al dezvoltării copilului;  
5. Părintele – model de viaţă pentru copil;  
6. Părintele – primul educator al propriului său copil;  
7. Greșeli educative ale părinţilor.  
O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii a fost identificarea dificultăţilor pe care le 

întâmpină aceștia în comunicarea cu propriii lor copii, precum și mijloace de optimizare a 
comunicării dintre aceștia. Părinţii au fost chestionaţi asupra modului în care comunică cu copilul, 
având scopul de a identifica factorii care distorsionează comunicarea.  

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI  
1. Staţi de vorbă zilnic cu copilul dumneavoastră?  
2. Cât timp alocaţi discuţiilor?  
3. Despre ce discutaţi?  
4. Care probleme credeţi că vă reduc din timpul pe care aţi vrea să-l petreceţi cu copilul 

dumneavoastră?  
5. De ce credeţi că uneori copilul refuză să comunice cu dumneavoastră? (dacă e cazul)  
6. Ce faceţi atunci când copilul greșește?  
7. Consideraţi că sunteţi un exemplu pentru copilul dumneavoastră?  
8. Cum încercaţi să vă apropiaţi de copilul dumneavoastră?  
9. Ce simţiţi când comunicarea cu copilul dumneavoastră este foarte bună?  
10. Dar când nu este bună ce credeţi că nu aţi făcut?  
11. Aţi apelat la cineva din familie sau din afara ei pentru a rezolva o problemă de 

comportament? Dacă da, la cine?  
12. Îl ajutaţi pe copilul dumneavoastră la efectuarea temelor? Dacă da, cât și cum procedaţi?  
13. Verificaţi zilnic temele copilului?  
14. Ce credeţi că ar trebui să facă școala pentru a îmbunătăţi comunicarea cu familia?  
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Chestionarul prezentat a constituit o provocare și un prilej de reflecţie pentru părinţi, dar și un 
punct de pornire pentru activităţile următoare. Prezentând rezultatele chestionarului în faţa părinţilor 
fără a face nominalizări, am realizat o optimizare a relaţiilor de comunicare între părinţi și copii prin 
formularea unor concluzii care au avut menirea de a îndruma preocupările părinţilor în această 
direcţie.  

Părinţii trebuie să fie buni ascultători și să găsească timpul necesar pentru a comunica cu 
copilul. Când copilul dorește să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, 
acordându-i atenţia cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. O slabă comunicare poate crea 
probleme emoţionale, copilul pierzându-și încrederea în adulţi și retrăgându-se într-o lume a sa.  

Este important ca părintele să știe că mediul de viaţă și educaţia sunt factori esenţiali în 
dezvoltarea copilului. În orice familie, copiii au nevoie de multă iubire, grijă și atenţie. Ei se simt 
iubiţi și în siguranţă când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă „li se tot face morală și nu vor fi 
ascultaţi, ei vor începe să-și ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de 
nevoia de dragoste.  

Autoritatea părintească nu se realizează prin forţă și brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor 
relaţii echilibrate, morale și umane. O autoritate firească duce la relaţii de destindere și atașament, o 
falsă autoritate duce la o relaţie tensionată, la conflicte permanente. Autoritatea părintească trebuie 
să fie suplă, fermă și să se adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune și dreptate, 
stăpânire de sine, înţelegere și spirit de colaborare între copil și părinte.  

Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de către elevi a diferitelor trepte de 
învăţare. Anumiţi factori familiali duc la nereușita școlară, cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa 
de supraveghere, interesul redus al părinţilor pentru pregătirea școlară a copiilor, lipsa legăturii 
părinţilor cu școala și starea materială precară.  

În cadrul familiei întâlnim coabitarea unui număr mare de membri, aparţinând mai multor 
generaţii, cu temperamente și interese diferite, cu atitudini și mentalităţi proprii unor diverse 
niveluri de viaţă și cultură. Orice familie trebuie să se bazeze pe afecţiunea mutuală și  consens între 
toţi membrii ei. Unitatea de vederi între bunici și părinţi privind educaţia va duce la realizarea și 
întărirea unităţii lor. Copilul are încredere în părinte, dar aceasta să fie susţinută prin fapte și prin 
ţinută.  

În ceea ce privește familia, se diferenţiază trei grupe de greșeli educative ale părinţilor: grija 
excesivă, severitate excesivă și indiferenţă. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt 
neliniștiţi, fricoși, dependenţi, greu adaptabili. În cazul în care avem de-a face cu părinţi 
inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de la asprime exagerată la exces de protecţie, îngăduinţă și răsfăţ, 
copiii au dificultăţi în comportare, tulburări de echilibru emoţional și afectiv.  

Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este dialogul, care poate avea loc în orice 
împrejurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă etc.  

Copilului îi place să i se acorde multă atenţie. O educaţie sănătoasă îl face pe copil să devină 
deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant și tolerant, responsabil, competent, demn, 
împlinit și fericit. Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educarea integrată, parteneriat 
educaţional, motivare individualizată și pregătirea continuă a puiului de om pentru viaţă.  

 
 
Bibliografie:  
 
- Miroiu, A., Paşti, V., Codiţa, C., Ivan, G. – 1998 „Învăţământul românesc azi. Studiu de 

diagnoză”. Iaşi, Editura Polirom;  
 
- „Educaţi aşa!” – suport de curs pentru specialişti care lucrează în domeniul educaţiei 

părinţillor;  
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COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 

 
Prof. Inv. preșcolar Mihăieș Maria Alina 

Grădinița nr. 185, București 
 
 Şcoala este instituţia unde  se realizează educaţia organizată a  generaţiei tinere.. Aceasta 

reprezintă factorul decisiv pentru formarea unui om capabil să contribuie la dezvoltarea societăţii, 
să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă 
şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este  de a contribui la realizarea idealului 
educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi 
condus de persoane pregătite în mod special pentru a asigura reuşita şcolară.                                                         

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât 
de competenţi ar fi educatorii. 

Părinţii trebuie să cunoasc influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie 
convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că 
societatea actuală va fi diferită , iar copilul trebuie pregătit într-un mod corespunzător.  

 Educaţia  desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi 
de la comunitate. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât 

ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este  mediul educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca om. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 
cunoştinţele în legatură cu natura, societatea, deprinderile igienice,  comportament, elevul le 
datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de 
modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele 
necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare(a nu se înțelege ca părintele să efectueze tema copilului).  

În timp părinţii se vor asigura că ai lor copii au temele efectuate,le vor controla,deasemenea 
acelasi lucru se va întâmpla și cu carnetul de note.  

Deasemenea  în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament, și anume 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea,etc 
Aceste noțiuni conduc la expresia „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de 
acasă” va crea întotdeauna probleme chiar şi ca viitor adult. 

 De aceea este foarte important între să existe o permanentă colaborare între familie și școală 
care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru 
şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează , iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi 
să-l ajute. Colaborarea cu familia se poate realiza printr-un program comun de activități ale școlii 
(grădiniței) -(lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări 
şcolare,excursii). Părinţii trebuie să vadă în cadrul didactic  un colaborator, un om adevărat care-i 
poate ajuta prin exemplu și atitudine. Aşadar sarcina şcolii este să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia 
de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 
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 Educaţia în familie devine  un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea 
problemelor de viaţă.  

 
 Bibliografie: 
 
Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi                   

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
Nicola, I.,  „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 
3. *** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.         
4.         Revista Învăţământului preşcolar, 3-4/ 2005 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 
Mihăilă Simona-Elena, prof. înv.primar 

Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu’’-Codlea 
  
 
Activităţile  extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului  de învăţământ, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitidinilor elevilor, la organizarea raţională ş plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor.Acestea 
se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele şi la formele de organizare.Conţinutul nu 
este stabilit de programa şcolară, ci de cadrele didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele 
elevilor.Având un caracter atractiv,elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca variate forme:spectacole cultural-artistice,vizite,cercuri pe 
discipline sau cercuri literare,întreceri sportive,concursuri,etc.Alegerea din timp a materialului şi 
ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă foarte importantă pentru orice fel 
de activitate extraşcolară. 

Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc,am constatat în 
propria-mi activitate didactică că, în procesul de învăţare,multe sunt momentele de satisfacţie şi 
bucurie, dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. 

Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită pentru că lărgesc orizontul spiritual al 
elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe,îmbogăţesc şi remontează viaţa 
afectivă,stimulând nebănuite interese sau dezvoltând pe cele abia conturate anterior,contribuie la 
dezvoltarea simţului de răspundere prin dorinţa de reuşită,favorizează concentrarea atenţiei pe 
parcursul desfăşurării programului,prezenţa spectatorilor(părinţi,bunici)-toate trezind în copil 
energia de a învinge timiditatea,stimulând independenţa de acţiune. 

De asemenea, serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de 
vorbire şi a înclinaţiilor artistice ale elevilor.Stimularea şi educaţia atenţiei şi exersarea memoriei 
constituie obiective importante care se realizează prin serbare.Intervenţia , la momentul oportun, cu 
rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev,şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional,contribuie 
la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort.Este un succes 
extraordinar, o trăire minunată, când copilul reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor.Reacţia promtă a spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

Vizitele la muzee sunt şi ele activităţi extraşcolare educaţionale de mare importanţă.Vizitele în 
cât mai multe muzee îi învăţă pe copii cum să privească,cum să analizeze, cum să preţuiască, să 
decanteze valorile.În anii de şcoală trebuie să educăm elevii cu privire la necesitatea de a vedea şi 
cunoaşte cât mai multe muzee.Contactul direct cu obiectul de patrimoniu prilejuişte o reală 
satisfacţie elevilor, le stimulează curiozitatea, dorinţa de a investiga , de a explora şi descoperi, de a 
crea. 

În şcoala noastră  s-au realizat aproape cu fiecare colectiv de elevi din ciclul primar vizite la 
muzeele din Braşov sau chiar din alte  localităţi şi judeţe. 

O altă activitate extraşcolară, foarte iubită de elevi, este excursia.Elevii şcolii noastre au 
posibilitatea ca în fiecare primăvară şi toamnă să fie ,,provocaţi” în excursii mai scurte sau mai 
lungi datorită preocupării cadrelor didactice din şcoala noastră.Excursia contribuie la consolidarea 
cunoştinţelor, la formarea priceperilor şi deprinderilor elevilor de a observa fenomele naturii şi ale 
vieţii sociale. 

Frumuseţea şi diversitatea peisajului geografic, vestigiile istorice, edificiile economice şi social-
culturale alimentează şi tonifică sentimentul de mândrie patriotică.Excursia poate fi privită şi ca o 
activitate interdisciplinară(geografie,istorie,biologie,literatură,artă etc)Avantajul abordării 
interdisciplinare a unei activităţi este acela de a favoriza transferul, de a decompartimenta şi de a 
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reduce tentaţia integralismului în ceea ce priveşte formarea noţiunilor şi reprezentărilor 
geografice,istorice, de artă. 

O altă activitate extraşcolară este tabăra de copii, care în ultimul timp antrenează tot mai puţini 
elevi din cauza situaţiei materiale pe care o au elevii noştri.Această activitate, ca şi excursia, 
contribuie la lărgirea sferei de cunoaştere a plaiurilor ţării, la  formarea unei personalităţi mai puţin 
dependentă de familie, supune elevul unui ,,examen de a se descurca singur” într-un loc străin, sub 
stricta supraveghere şi îndrumare doar a învăţătorului.I se dă copilului posibilitatea să-şi petreacă în 
mod cât mai plăcut şi util timpul liber. 

Caracterizate prin diversitate şi continuitate, activiţătile extraşcolare realizate au cuprins 
elemente teoretice şi practice, satisfăcând atât curiozitatea cât şi dorinţa de exprimare a copiilor. 
Orice s-ar spune, totdeauna elevii vor prefera acest gen de activitate, căci aşa se educă, se 
deconectează  de stresul sălii de clasă, se distrează fromos şi participă la desfăşurare, dându-şi 
fiecare potenţialul de care dispune. 

Nouă ne revine grija de a organiza şi a-i provoca la aceste acţiuni, de a-i îndruma, a-i 
supraveghea  şi a ne integra în rândul lor, ca să fim siguri de reuşită! 

268



 

Bucurie mare!!! 
 

Prof. MIHALACHE MARIA 
Școala Gimnazială Grozești, Comuna Grozești, județul Iași 

 
Se spune că există o magie a Crăciunului care ne transformă pe toți în oameni mai buni. 
Dar, de ce suntem mai buni de Crăciun? 
Suntem mai buni pentru ca păstrăm în inimile noastre bucuria copiilor, pentru că ne dorim ca de 

sărbători să aducem un zâmbet pe fețele lor și nu în ultimul rând, pentru a păși împreună în casa 
Domnului. 

Dar cum ajungem la  sufletul copilului?  
Deschizând suflete de copil și auzind încă o dată povestea magică a nașterii Mântuitorului Iisus 

Hristos. 
Copiilor le place această sărbătoare și o așteaptă cu mare bucurie, mai ales atunci când Mos 

Crăciun sosește printre fulgi de zăpadă.  Dar pentru a-l primi cu voie bună, înainte de Crăciun, cu 
toții învățăm colinde și poezii, împodobim bradul școlii cu cele mai frumoase ghirlande și globulețe 
făcute de mânuțele lor. Felicitările și scrisorile sunt așezate cu grijă spre a fi citite de Moș. Când 
totul este gata, liniștea domnește, emoțiile adunându-ne printre luminițe. Dar la clinchetul 
zurgălăilor, glasurile lor trezesc toată școala, zărindu-l pe Mos Crăciun. Un moș care a rămas la fel 
ca în tinerețile noastre... Si-atunci ca și acum, Crăciunul își spune povestea sa despre copilărie și 
frumusețea ei, care rămâne în suflet și după mulți ani. E despre amintirile care le ducem mai departe 
și despre realitatea creată care va deveni și ea o amintire. 

Colindele răsună iar moșul împarte daruri, uneori după dorințele lor. Bucurie mare !!! 
Sub semnul „Fă Rai din ce ai!”, cu toții putem fi Moș Crăciun, Dăruind un zâmbet.  După ce au 

fost împachetate cele mai simple produse, doamnele profesoare însoțite de copii merg la cei mai 
nevoiași dintre noi. Printre lacrimi de mulțumire, emoțiile sporesc iar sentimentul de bunătate 
crește. 

Cu ajutorul colindătorilor, pășim și în casele curate și frumos împodobite, aducând vestea 
Nașterii Domnului. Aceștia sunt răsplătiți de gazde cu colăcei, mere, nuci și un bănuț, conform 
tradiției satului. Cei mai înstăriți pregătesc ciocolată și prăjituri, dar copilul se mulțumește cu orice.  

În ziua marii sărbători pătrundem în casa Domnului cu „ O ce veste minunată” și „Florile 
danbe”,  vestind  marea bucurie și taina îmbelșugată. Prin primirea sfintei Împărtășanii, călătorim cu 
toții pe strada luminilor.  Colindele și povestea despre Nașterea Domnului  ajută la crearea 
decorului, preotul îndulcind copiii cu bomboane din pom. 

Părinții au fost copii? 
Da, căci există un ciclu al vieții, dar unii au uitat și lasă pe seama școlii totul. 
În educația copiilor un rol important îl au și părinții, ei crează un mediu amplu de dezvoltare a 

copilului și îl poate sensibiliza cel mai mult. Sărbătoarea Crăciunului ne transpune pe toți pe un 
tărâm spiritual făcându-ne mai buni cu noi înșine și cu semenii noștri, prin iubire și iertare, prin 
bucuria de a fi împreună și a deveni mai darnici.  

Ce folos că primesc cadouri copiii și nu îi au pe părinți aproape? Ei rămân cu amintirea unui 
Moș darnic și cu lacrimi de durere că mama nu-i acasă. Îi îndulcim cu bomboane amare care le 
marchează copilăria... 

Părinții ar trebui să sporească magia Moșilor copilăriei, să nu ucidă a lumii taină... Așa cum 
preciza poetul Lucian Blaga „Eu nu ucid cu mintea tainele ce le-ntâlnesc în calea mea...eu cu 
lumina mea sporesc a lumii taină.” Copiii vor descoperi singuri cine este Moș Crăciun atunci când 
vor deveni la rândul lor Moși sau spiriduși. Moșul Crăciun este în fiecare an aproape de copii iar noi 
să nu le luăm bucuria ci să le oferim amintiri și emoții care le fac viața mai frumoasă. 

...Și totuți, credem în Crăciun, în familie, în iubire față de semeni, purificatoare ale sufletului 
nostru ! 
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Cunoașterea și conservarea tradițiilor populare 
 

Prof. Mihalache Marilena 
Școala Gimnazială Nr. 1 Lungulețu, Jud. Dâmbovița 

 
 
 Știința, tehnica, mijloacele de comunicare moderne au acaparat viața omului contemporan, dar 

noi, cadrele didactice, avem menirea de a realiza din școală un templu pentru educație, în care 
elevul să cunoască atât tainele lumii înconjurătoare, cât și tainele și frumusețea tradițiilor satului 
românesc pe care copilul este îndrumat să le prețuiască pentru ca apoi să devină păstrător și creator 
al frumosului în arta populară. 

 Se atinge astfel una din corzile sensibile ale educației moral civice, respectul pentru tradițiile 
poporului, pentru valorile culturii românești. 

 În scopul promovării acestor valori am antrenat într-o activitate educativă părinți și elevi, având 
următoarele obiective: cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor românești, decorarea clasei în stilul 
gospodăriei țărănești, implicarea elevilor și părinților în activități cu specific rural, dezvoltarea 
respectului pentru valorile culturii și tradițiilor românești. 

 Printr-o scurtă discuție realizată în rândul elevilor și mai ales al părinților, am aflat de acest 
obicei, cândva obișnuință în viața de zi cu zi a sătenilor, și anume – claca. 

 Elevii au venit cu diverse informații despre clacă: se organiza mai mult toamna sau iarna, având 
ca scop să-i ajute pe cei vârstnici în efectuarea unor activități / munci specifice anotimpului: 
depănușat porumbul de foi, curățat boabele de pe porumb, torsul lânii, împletitul ciorapilor, se 
spuneau ghicitori, proverbe, se cântau cântece populare, se serveau mâncăruri ușoare tradiționale - 
gogoși, păsat, boabe fierte, cartofi copți în jar, floricele de porumb. După terminarea muncii, tinerii 
dansau dansuri populare de grup - hora, sârba etc. Claca se termina prin curățirea locului de muncă 
și depozitarea rezultatelor muncii.  

 Am comentat cu elevii aceste aceste informații și am insistat pe scopul acțiunii, pe ajutorul dat 
în munca oamenilor nevoiași ai comunei și am făcut o comparație cu faptele bune pe care le fac ei 
referitor la ajutorul pe care-l pot da bătrânilor. 

 Am întocmit împreună cu elevii un plan de muncă ce conține următoarele puncte: 
a. depistarea familiilor care mai au unelte, instrumente pentru diverse munci și convingerea 

acestora să le dea la școală (gherghef, curățătoare pentru curățat boabele de porumb de pe știulete, 
mașină de călcat încălzită cu jar încins, fuioare, copăițe mici pentru cernut mălaiul sau făina, tuciuri, 
pilostrii, străchini, linguri de lemn, târnă, sită); 

b. colectarea acestor instrumente și a obiectelor de decor (velințe, preșuri, carpete, ștergare, 
urcioare, farfurii vechi, fețe de masă cusute artistic); 

b. decorarea unei săli de clasă cu materialele achiziționate; 
c confecționarea de invitații pentru păriți.  
Cu ajutorul copiilor, am amenajat sala de clasă în stil rustic, părinții fiind invitați să participe la 

mica noastră clacă. Iluminatul sălii s-a făcut doar cu o lampă cu petrol, ceea ce le-a ușurat 
comparația cu avantajele și calitățile iluminatului electric. 

Invitaților le-au fost prezentate unele activități țărănești, în funcție de obiectele gospodărești pe 
care le aveam în sală. Îndrumările au fost date în mare parte de părinți. De asemenea, s-au spus 
ghicitori, proverbe și s-au cântat cântece populare.  

La sfârșit elevii și părinții au fost serviți cu mâncăruri tradiționale satului românesc-păsat, 
cartofi copți, floricele, boabe fierte. 

Evaluarea activității s-a făcut prin oferirea de diplome elevilor participanți la activitate și prin 
gestul părinților de a juta un vecin nevoiaș. 

 Astfel, se poate aduce o lumină în sufletele tuturor, pregătind astfel de activități și antrenând în 
munca de echipă, atât elevii cât și părinții. 

 Rolul formativ al acestor activități este deosebit de benefic, iar scopul este atins doar prin 
antrenarea concretă a copiilor în realizarea acestora, punând astfel în valuare capacitățile 
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intelectuale, estetice, afective, creatoare și entuziasmul lor. Antrenând elevii și părinții în 
redescoperirea frumuseților satului natal, poți afla și pune în lumină valorile culturii naționale care 
sunt parte integrantă din patrimoniul culturii universale. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATELOR 
ŞCOALĂ - FAMILIE 

 
Mihalcea Iulia 

Şcoala Gimnazială Izbiceni, Olt 
  
 
Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită coalizarea energiilor şi unirea 

efortului tuturor partenerilor şi care trebuie considerat un element legitim al procesului educativ, 
element care influenţează dezvoltarea şi activitatea de învăţare a elevilor. Parteneriatele cu familia 
ating un maxim de eficienţă şi contribuie la obţinerea unor beneficii pe termen lung atunci când sunt 
comprehensive şi bine planificate. 

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni 
organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru 
ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala 
dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie 
de activităţi de susţinere în afara clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii 
dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale şcolii merg pe 
linia cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme specific 
(cabinete de logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau pentru 
profesori. La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin individualizat şi de 
grup pentru copii, părinţi şi profesori. Specialiştii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să aibă 
experienţă didactică şi pregătire specială în domeniul psihopedagogiei. 

Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la 
stucturile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai 
mult sau mai puţin speciale. Pentru realizarea unor şcoli eficiente în care toţi elevii să înveţe şi să 
fie valorizaţi, pachetul de resurse pentru profesori trebuie să includă următoarele: 

-profesorii trebuie să fie interesaţi ca toţi elevii să înveţe: 
◦ profesorii să îşi cunoască foarte bine fiecare elev; 
◦ elevii trebuie să fie ajutaţi să înţelegă ceea ce încearcă să înveţe; 
◦ clasele trebuie astfel organizate încât elevii să fie permanent ocupaţi; 
-profesorii eficienţi îşi ajută elevii dacă: 
◦ accentuează scopul învăţării; 
◦ oferă diversitate şi opţiuni variate elevilor; 
◦ sunt refexivi şi se spijină permanent pe evaluarea prin mijloace variatea procesului instructiv-

educativ; 
◦ utilizează flexibil resursele din şcoală, dar şi resursele comunităţii; 
◦ cooperează cu toţi ceilalţi colegi şi agenţi educativi. 
-şcolile eficiente încurajează pe fiecare profesor în parte, oferindu-i : 
◦ coducere efectivă; 
◦ încredere; 
◦ sentimentul de optimism; 
◦ sprijin; 
◦ preocupări privind continua perfecţionare a curriculumului; 
◦ metode variate de control ale progresului înregistrat. 
Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea identităţii sale 

cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte active. 

Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării 
şi aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este 
mediul de dezvoltarea primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc 
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fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită în 
educaţia tinerei generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai 
viabil de securitateşi stimulare. 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 
individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 
mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă 
copilul.Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care au un potenţial important de 
influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv,cât şi în sens negativ. Cele mai importante relaţii 
sunt: 

-relaţiile dintre profesor şi elev;   
-relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi specialişti care 

sprijină şcoala, dintre profesori şi personaluladministrativ al şcolii); 
-relaţiile dintre profesori şi părinţi; 
-relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii (lucrul în 

echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea copilului. 
 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 

cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele două instituţii 
sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de 
decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active ale familiei cu şcoala 
sunt stimulate de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, 
afective şi culturale. Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor  pentru viitorul 
economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din 
punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca : 
◦ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţiereală şi valoroasă la 

educarea copiilor lor; 
◦ părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 

abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 
„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai 
cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin cooperare şi, 
mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită 
abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 
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IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. inv. presc. Mihalea Nicoleta 

 
 ,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 

de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de 
furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă…        

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?”                   
Irina Petrea 

 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia 
începe în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.                   
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii 
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea 
profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în 
societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate 

A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva 
problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe 
psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o 
antrenăm în procesul educaţional 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial.          

 Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia 
din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din 
mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va 
repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. 
Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental 

Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, 
astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa 
de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi 
respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru 
fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar 
putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual.           

 De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul 
de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de 
activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi 
extracurriculare.   

Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit 
a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi.           

 Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din 
care face parte. 

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia.            
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Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect 
importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.           

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a 
educaţiei sale.            

Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a 
realizat în familie.           

Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel 
mai mare dascăl!  

CONCLUZII  * Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;  * Unii 
părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;  * Alti părinţi pun accent pe asigurarea 
condiţiilor materiale, copiii  fiind frustraţi pe plan afectiv;  * Unii părinţi se bazează şi pretind doar 
intervenţia educativă a  grădiniţei, necunoscând strategii adecvate de acţiune pozitivă în  relaţia cu 
copiii lor.   
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii  

 Serbările şcolare 
 

Prof. Mihart Elena-Maria 
G. P. P. Ostroveni 2, Râmnicu-Vâlcea 

 
Vârsta preşcolară reprezintă etapa de dezvoltare în care copilul înregistrează progrese enorme 

faţă de perioada precedentă. Dezvoltarea personalităţii copilului sub aspect intelectual, moral şi 
estetic constituie un proces complex şi de durată, la care trebuie să participe toţi factorii educativi 
responsabili. 

 De aceea, educaţia preşcolarilor presupune o preocupare deosebită din partea factorilor 
implicaţi în această complexă misiune-familie, grădiniţă, societate – în direcţia dezvoltării cadrului 
optim pentru formarea şi educarea cetăţeanului de mâine. 

 Pentru fiecare individ al societăţii, familia a jucat şi joacă un rol foarte important în vieţile 
noastre. Familia este unicul grup social caracterizat de determinările naturale  şi biologice, singurul 
în care legăturile de dragoste capătă o importanţă primordială. Are rolul central în asigurarea 
condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau la baza 
structurării personalităţii individului. Apariţia  unei persoane micuţe în orice familie, care la început 
este complet dependentă de adulţi şi îţi inspiră tandreţe aduce cu ea un enorm sens al 
responsabilităţii, privind modul în care să o îngrijeşti şi s-o educi. 

 Părinţii sunt primii educatori, ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din 
prima zi a vieţii. Familia este modelul pe care copilul îl imită, modul de viaţă al familiei este 
principalul reper în viaţă al copilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei. Comunicarea 
intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea personalităţii. 
Copiii îşi  observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. Ei sunt primele modele pentru 
modul în care să acţioneze ulterior ca părinţi. Rezultatele unor cercetări realizate au demonstrat că 
dezvoltarea  copilului este influenţată în proporţie de 70, 63% de familie. 

Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia, acest  rol derivă din faptul că este 
un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu vârste 
cuprinse între 3- 6 / 7  ani. 

 Relaţia grădiniţă-familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază 
fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 
educativ. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece aceasta 
o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea  copiilor cu vârste cuprinse între 3- 6 / 7 ani. Grădiniţa nu poate 
face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate, dacă  familia nu colaborează, 
nu continuă munca depusă de educatoare 

 Familia poate contribui la creşterea factorilor  educogeni ai familiei, prin activităţi specifice, 
părinţii pot fi sprijiniţi să conştientizeze rolul  pe care-l au în educaţia copiilor lor, că conştientizeze 
şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în familie, să fie  sprijiniţi, să se implice în 
activităţi educative. 

 Fenomenele  sociale care influenţează evoluţia familiei şi parteneriatul şcoală-familiei sunt: 
evoluţia natalităţii, divorţialitatea, migraţia forţei de muncă, trecerea  de la familia comunitară la 
familia societală. 

Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionat de gradul de interes al familiei faţă de 
şcoală. Acesta este crescut dacă familiile au copii care frecventează şcoala. Cu cât şcoala reprezintă 
o valoare a familiei cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se observă  că a cei copii 
care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin performanţe 
şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l 
atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul de interes 
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faţă de activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de aprecierile cadrelor 
didactice. 

Şcolile din România nu sunt unitar dezvoltate  în ceea  ce priveşte colaborarea şcolii cu familia. 
Dacă pregătirea cadrelor didactice pentru a susţine o relaţie corespunzătoare cu familia este 
abordată în programele de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice, colaborarea este diferită 
de la o instituţie de învăţământ la alta. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții - serbările școlare 
 

PÎP. Mihăilescu Mihaela 
Școala Gimnazială Piatra Șoimului, Neamț 

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

În educația copiilor, familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile, ambii factori  având 
un rol fundamental în dezvoltarea integrală a acestora. O colaborare eficientă va produce efecte 
pozitive asupra tuturor factorilor implicați în educație. 

Pentru a educa, învățătorul trebuie să aibă o colaborare foarte strânsă cu părinții, implicându-i 
activ în cât mai multe activități. O bună colaborare între școală și familie se realizează prin 
parteneriate. Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare flexibilă şi deschisă spre 
soluţionarea problemelor educative, dar şi o formă de comunicare şi colaborare în sprijinul copilului 
la nivelul procesului educativ. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, 
caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și 
să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au 
manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

Serbarea școlară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe. 
Aceasta reprezintă un nesecat  izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Este o 

ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de 
cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil.  

Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru  copii, cât şi pentru părinţii lor. 
Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de 
neuitat  în viaţă. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o serbare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Spre exemplu, activitatea ,,O, brad frumos!” a fost o încântare pentru părinţi. Aceştia le-au citit 
copiilor Legenda bradului, au cofecţionat împreună o felicitare tridimensională cu un brăduţ, au 
cântat,,O, brad frumos! ”apoi au urmărit sceneta ,,Bradul credincios”. 
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Bucuria copiilor a fost concursul de confecţionat ornamente pentru brad (echipa părinţilor 
versus echipa copiilor) li împodobirea brăduților. Mămicile au fost mai stângace, dar fericite că , 
pentru moment, s-au simţit ca în copilărie. 

Acest tip de activitate a dat posibilitatea fiecărui părinte să observe cum lucrează copilul, cum se 
comportă în timpul unei activităţi şi să petreacă timp de calitate cu el, dar şi cu ceilalţi părinţi. 

Activităţile extracurriculare organizate cu diferite evenimente aduc un aport eficient în educaţia 
copiilor, produc parteneriate reale cu părinţii, constituie experienţe didactice care maximizează 
potenţialul copiilor. Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii 
decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de 
propriul copil. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 
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Importanța activităților educative 
realizate în parteneriat cu părinții 

-Rolul serbărilor- 
 
 
 

Prof., Mihăloiu Maria-Magdalena 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște 

 
 
 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

calauză a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe"(D. Almaș) 
 
Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii 

reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important 
pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste 
timp.  

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârsta și aptitudinilor artistice individuale.  

Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, 
poveștilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiționale - 
Crăciunul, Paștele, Moș Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția 
folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române.  

Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în 
legatură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii 
copiii îsi îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în 
tainele limbii materne și în comorile întelepciunii populare. 

La vârsta preșcolară sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paște. 
Noi educatoarele încercăm să transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și 
datinile așa cum le-am moștenit de la străbuni.  

O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor românești o constituie 
serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții care creează copiilor o stare de bună dispoziție 
favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și estetice.  

Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiecte 
artizanale, formându-și sau perfecționându-și o serie de abilități artistice. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbării.  

Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua desfățurării ei, când 
tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, pregătirea și participarea la serbări este 
acțiunea în care copilul se obișnuiește să traiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

 
Bibliografie: 
 
          1. Matei, S. (2003). Antologie pentru serbări școlare. București: Editura Aramis.  
          2. Gavrilă, D. (2006). Serbările celor mici. Deva: Editura Emia.  
Câteva fotografii din cadrul serbărilor desfășurate la Grupa ,,Omiduța veselă :  
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       Foarte important este decorul, care introduce copiii și părinții în atmosfera festivă. 

 
Decor Serbare ,,În așteptarea lui Moș Crăciun” 

 
        Grupa Mijlocie A ,,Omiduța veselă”                   Serbare de sfârșit de an școlar 2017 
           Serbare Crăciun 2016                                         –Grupa Mijlocie - A- ,,Samba florilor” 
 
Copii frumoși și talentați, părinți minunați și foarte implicați, voie bună, zâmbete și dans: așa a 

arătat serbarea de Crăciun și de final de an a grupei mari ,,Omiduța veselă” 
 –an școlar 2017/2018- 

  
     

281



UITE VINE MOS CRACIUN! 
2018-2019 

 
Prof. inv. prescolar MIHES CARMEN- 

G. P. N. NR. 2 CHISCAU 
 
 

FULGUL DE ZAPADA 
Pe obraz, pe nas, pe umar, 
 Tot cad fulgii fara numar.  
S-a oprit in palma unul,  
Iute, iute inchid pumnul.  
Desfac pumnul  
Unde-i fulgul?  
S-a topit in palma mea  
Ca o lacrima de nea.  

 NINGE! 
Ssst!... Maicuta gerului,  
Cu manuta inghetata,  
Bate-n poarta cerului  
Si intreaba suparata:  
 
- Unde-s stelele de sus?  
- Iaca, nu-s!  
Vantul rau le-a scuturat  
Si le-mprastie prin sat.  
 
Uite una: s-a desprins  
Dintr-o margine de nor  
Si coboara-ncetisor...  
- Oare-a nins?  
 
E un fulg si-i cel dintai  
Si aduce-n vant ninsoare,  
Drumuri albe peste vai,  
Ras curat in ochii tai,  
Sanioare,  
Zurgalai... 

 
 IARNA 
 

Vine iarna, dragi copii,  
Peste dealuri si campii,  
Cu un ger rautacios,  
Foarte rece, nemilos.  
 

Cu un vant puternic,  
Ce geme netrebnic, 
Cu primul fulg de nea  
Cazut in palma mea.   

 
 CINE-I OARE! 
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Nasu-i de ardei,  
Ochii de carbune,  
Matura sub brat,  
Ii sta de minune.  
 
I-am pus oala-n cap,  
In loc de palarie,  
Cat timp va fi ger,  
Frig sa nu-i mai fie. 
Cu primul fulg de nea  
Cazut in palma mea.  

 
 CINE BATE? 

- Cine bate ?  
- Mos Craciun.  
- Vai, ce toba ai in spate!  
Si ce nins esti, ce batran !  
Haide, vino langa soba,  
Incalzeste-te la maini.  
Mosul bun din tolba scoate  
Darurile mai intai.  
- Mosule, nu mai ramai?  
- Nu, copile, nu se poate,  
Ma asteapta si-alti copii  
Si-am atatea jucarii,  
Vreau sa le impart pe toate.  

 
SCRISOARE CATRE MOS CRACIUN 

Mos Craciune, Mos Carciune,  
Mi-as dori si eu ceva:  
Pentru mine o papusa,  
Pentru tata o manusa,  
Pentru mama o cafea,  
Pentru fratele mai mare... o nuia!  
 
Sper ca nu-i asa de mult!  
Iar pentru cei dragi mie,  
Sanatate, bucurie,  
Sa traiasca mult si bine! 

 
 BRADULET, BRADULET 
 

Bradulet, bradut dragut,  
Ninge peste tine!  
Haide, hai in casa mea,  
Unde-i cald si bine.  

 
Pom de iarn-am sa te fac.  
Ooo... ce bucurie!  
Cu beteala am sa te-mbrac  
Si stelute-o mie. 
OMUL DE ZAPADA 

283



Nasu-i de ardei,  
Ochii de carbune,  
Matura sub brat,  
Ii sta de minune.  
 
I-am pus oala-n cap,  
In loc de palarie,  
Cat timp va fi ger,  
Frig sa nu-i mai fie. 
        
            OMUL DE ZAPADA 
Plange, plange de necaz  
Omul de zapada gras:  
\"Cine l-a muscat de nas?\"  
Iepurasul face haz  
Si mananca morcov ras. 

  
     MOS CRACIUN 

Mos hoinar cu barba alba,  
Cum ai razbit prin zapada?  
Esti aici cu-adevarat!  
Minunat, nu ne-ai uitat!  
 
Te iubim si ne esti drag.  
Cand ai aparut in prag?  
Glasul mai ca ne-a pierit...  
Mos Craciun, Bine-ai venit!  

 
 LA DRUM 

Mos-Craciun, la urcus,  
S-a pornit cu sacu-n spate.  
Drumu-i rau, si-i lunecus,  
Si mosneagul nu mai poate.  
 
Lung se uita indarat,  
Scuturandu-si barba rara  
De omat,  
Si ofteaza sub povara:  

 
- Greu tatuca, greu de tine!  
Iaca, stau si ma socot  
Daca nu cumva-i mai bine  
Sa ma mut mai catra vara,  
Ca-s batran si nu mai pot!...  

 
Iarna 

de Elisaveta Novac 
Norii cu caciuli pe frunti 
A adus iarna din munti. 
Ea coboara de pe creste, 
Frumoasa ca o poveste. 

284



Mai intai, a pus pe strada, 
Un covor alb, de zapada. 
Dalbe flori a prins pe ramuri, 
A pictat stelute-n geamuri. 
Cad in leagane usoare, 
Pun beteala si culoare, 
Prin paduri si prin campii, 
Joc de stele argintii. 
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NAȘTEREA  DOMNULUI IISUS HRISTOS 
SCENETA DE  CRĂCIUN 

 
PROF. INV. PRIMAR MIJA DANIELA ADINA 

SCOLA GIMNAZIALA NR. 1 POARTA ALBA, JUD. CONSTANTA 
 

 
PREZENTATORUL I: 
 
Din cer ninge liniștit 
Peste case, pomi și crânguri. 
Iată, fulgii ne-au șoptit  
Ca să nu mai stăm pe gânduri. 
 
Ne-am gândit să-mpodobim 
Cât mai vesel clasa noastră 
Să vedeți cât vă iubim 
Poftiți la serbarea noastră. 
 
PREZENTATORUL II: 
 
Când vine vremea rea 
Cu primii fulgi de nea 
Se scutură din nori 
De Sfinte Sărbători 
Povești cu îngerași 
Pentru copii poznași 
Povești cu Sfinți părinți 
Pentru copii cuminți 
Aflati-le acum 
In prag de Moș Ajun. 
 
MOȘNEAGUL AN 
 
Eu sunt moșneagul An 
Mereu bătrân și veșnic tânăr 
Venit-amastăzi printre voi 
Sa vă urăm de sărbători 
Să creșteți mari,să fiți cuminți și buni 
Dar nu am venit singur copii: 
V-am adus una din fiicele mele 
O recunoașteti?E zâna Iarna, 
Doamna  gerului și a zăpezii 
 
IARNA: 
  
Iarna sunt si am venit 
Cu steluțe-n frunte 
Zăpadă am presărat 
Sus în vârf de munte. 
Florile le-am învelit  
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Cu albă plăpumioară 
Gerul rece a sosit 
Ce plăcut e-afară! 
Iată-mă,sunt zâna albă 
Port o mantie de nea  
Și la case am pus salbă 
Atîrnând țurțuri de stea. 
Strada am pavat-o moale 
Cu strălucitor covor 
Am pus fesuri tuturor  
Chiar și gardurilor goale. 
 
FULG DE NEA 1: 
 
Este frig și este ger 
Cad fulgi albi de sus din cer,    
Vâjie și suflă vântul 
Iarna a cuprins pământul 
Resemnați,copacii goi 
Unu-aici și colo doi 
Stând sub cer în amorțire 
Am pe crengi neaua subțire.  
 
FULG DE NEA 2: 
     
Uite colo și o casă 
Sus pe ea, zăpada-i groasă. 
Iar din coș spre cer în sus 
Fumul gros de vânt e dus 
Și alături de căsuță 
Un copil c-o săniuță 
Iar alți doi înalță-n grabă 
Un om mare de zăpadă 
 
FULG DE NEA 3 
  
Fulg de nea ca o stea, 
Cazi ușor pe casa mea 
Și împarți bucurii  
La armate de copii 
Fulg de nea ca o stea  
De unde vii, sau nu stii? 
Spune, iarna cât o ții 
Că-i prea rece și bătrână 
Iarna multă nu e bună! 
 
FULG DE NEA 4 
 
Fulg de nea, sări in șa 
Să fii tare și-oțelit 
Cu ce am spus, doar am glumit 
La copii să nu le spui  
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C-o să pleci curând hai-hui 
Că ce vaietă și plâng  
Țurțurii încep să cadă  
Moare omul de zăpadă. 
 
FULG DE NEA 5 
  
Ninge, ninge, și iar ninge 
C-a-ntr-o lume fermecată 
Crește omul de zăpadă 
Dintr-un bulgăr cât o roată  
Am să-i pun și pălăria 
Pe care a azvârlit-o tata 
Tii ce bine o sa-i șadă 
Peste părul alb ca vata  
 
OMUL DE ZĂPADĂ  
  
Într-o zi, degrab’ veniră 
Trei copii cu ochi zglobii, 
Bulgări ei rostogoliră 
Și din trei, mă construiră 
Într-o ordine precisă 
Ca în regula nescrisă: 
Bulgărele cel mai mare 
Mi l-au pus ca temelie 
Ca să pot sta în picioare 
Și apoi, cu veselie  
Mi-au pus partea mijlocie, 
Iau bulgărele mititel 
L-au pus pe cap că-i ușurel 
Uite-așa, eu sunt gata . 
Acum, chemați-l pe tata 
Să imi pună pălăria veche  
Răsturnată pe o ureche 
Ochii-mi sunt din doi tăciuni  
Am și nasturi de cărbuni 
Omul de zăpadă-i gata 
Parcă seamănă cu tata!! 
   
GER ÎMPĂRAT 
  
Eu sunt”Gerul Împărat” 
Țin cu ’’Mândra Iarnă” sfat 
Și cu  ’’ Moșul Promoroacă”  
Fiecare ce să facă. 
Hai copii la săniuș 
Că-i zăpadă și ghețuș 
Și e bucurie mare 
Azi în zi de sărbătoare 
Din nori am cerut fulgușori 
Ce-n horă ei s-au prins 
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Cu dalb și călduros cojoc 
Pământul ei l-au nins! 
 
PREZENTATOR 1 
 

Dragi copii, 
O să vă prezint o poveste adevărată care s-a întâmplat demult,demult. 
Îngerul Gavril a fost trimis de DUMNEZEU într-o cetate din Galileea numită Nazaret la o 

fecioară logodită  cu un bărbat numit Iosif,din casa lui David. 
 
PREZENTATOR 2 
 

Numele feciorei e Maria  
 
FECIOARA MARIA: 
-Buna seara,măi Crăciun 
Lasă-mă –n palatul tău 
C-am să nasc un Dumnezeu! 
 

CRĂCIUN   
Palatul meu nu -ți voi da! 
Dute-n grajdul oilor 
Sau în ieslea boilor 
  
IOSIF: 
 

Maria atunci plecă 
Si o iesle ,mare aflând 
Intră în dânsa plângând  
Durerile-o cuprindeau 
Să mai meargă nu putea 
Și –n fân moale se culca.  
 

PREZENTATOR 1 
 

Când fu către miez de noapte 
Trecu durerile toate 
Și se născu Fiul Sfânt 
Dumnezeu pe acest pământ 
 

FECIOARA MARIA 
 

Domnește pace pe pământ 
Dormi copile Sfânt  
Păstorii vin încet plângând 
Dormi, dormi copile Sfânt 
Mii de heruvimi  
Și de serafimi  
Te slăvesc în cor 
Copil Mântuitor 
FULG 
În noaptea Sfântă de Crăciun  
Pe drumul nins de lună 
Trei Magi călări  cu suflet bun 
Aleargă împreună 
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De unde vin, cum se numesc? 
Ce doruri îi frământă? 
Spre-o iesle ei călătoresc  
Și cerurile cântă 
Și cântă în inimile lor 
Aprinse bucuria  
Azi s-a născut un salvator 
Azi s-a născut Mesia 
 
FULG 
 
Trei magi de la răsărit 
Cu steaua au călătorit 
Și au mers după cum citim 
Până la Ierusalim  
Acolo dacă au ajuns  
Steaua lor, li s-a ascuns  
Și ei mereu se plimbau 
Și prin oraș întrebau 
 
MAGII 
 
Unde s-a născut 
Un crai mare de curând  
 
FULG 
 
Craii dacă  au plecat 
Steaua  iar s-a arătat 
Și au mers până au ajuns 
Unde a fost pruncul înăscut 
 
MAGUL 1 
 
Culcă-te împărat ceresc  
În sălaș dobitocesc 
Te culcă pe fân uscat 
De îngeri înconjurat 
 
MAGUL 2 
 
Doamne, împărate Sfinte 
Primește a noastră cinstire 
Te rugăm ca să primești 
De la noi daruri creești 
 
MAGUL 3 
 
De pomenire să îți fie 
La tot neamul  creștinesc 
Și poporul Românesc 
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MAGII 
 
Se apropie Crăciunul  
Iisuse pentru tine  
Nălțăm colinde sfinte 
Nălțăm colinde line 
 
LEGENDA LUI MOȘ CRĂCIUN 
 
Când s-a născut pruncul drag 
În iesle de lemn de brad  
Bucurie s-a făcut 
Și în cer și pe pământ 
Îngerii venind cântau  
Crai din depărtări veneau 
Daruri scumpe îi aduceau 
Numai un moșneag sărac  
Moș Crăciun ce-l ce mi-e drag  
Ne având nimic la el 
Alerga prin orășel 
C-un sac mare la spinare 
Și pe la case cerea 
Ce putea omul sa-i dea  
Și apoi cu pasul iute  
Cu smerită bucurie 
Se înclină Sfânte Marie 
Maica Domnului blajină 
Și cu inima prea plină 
 
FECIOARA MARIA 

 
Zise însă: 
Moș Crăciune du-te și le dă în lume  
La copiii cei cuminți  
Care ascultă de părinți  
 
MOȘ CRĂCIUN 
 
Iată vin din moș strămoș 
Încărcat cu jucării 
Pentru voi iubiți copii 
În costum roșu îmbrăcat 
Pășesc tiptil ducând în spate 
O traistă plină cu de toate 
Pentru cei mai cumiți copii; 
Surprize, dulciuri, jucării 
 
PREZENTATOR 

 
Iarna cu zile geroase 
Are sărbători frumoase 
Abia a trecut Crăciunul  
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ANUL VECHI 

 
Bucuros și înzăpezit 
Anul nou a și sosit 
Acum iată-l pe cărări 
Cu urări și cu cântări 
Că eu sunt deja bătrân 
Și mă pregătesc de drum 
 
ANUL NOU 

 
Așa s-a hotărât cândva 
Eu, Anul Nou 
Să vin iarna 
Deși-i zăpadă, ger sticlos 
Sunt punctual 
Așa-i frumos 
Vă urez noroc și sănătate 
Și zile multe, îmbelșugate 
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Serbările școlare și importanța lor 
 

Prof. Milea Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială comuna C. A Rosetti, Judeţul Buzău 

 
 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din 
întuneric, nespus de nouă și proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. Ele au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.                     

Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un 
repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc ,,autentic”, spontan şi sincer situaţiile redate. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie 
să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 
de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, 
şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 
a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic 
folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort.               

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui elev în parte. Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările 
reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea 
copiilor din punct de vedere fizic şi artistic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic 
prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 
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Working together for a greater purpose 

 
 

Militaru Nicoleta Marilena 
Liceul de Arte “Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomita 

 
 
The success of each and every team is based on collaboration and working with one another and 

thus being said, the team represented by teachers, parents and children is of utmost importance 
when it comes to the implementation of project and extracurricular activities. Recently, I have 
congratulated a group of parents for their involvement in an activity carried out in our school and I 
got an amazing answer: “We accept the congratulations but we also have to give credit to the 
teacher for choosing different activities for our children. We come to school and we bring all the 
necessary materials but if the teacher is not involved, we are nothing.” And it was then when I 
realized the truth behind it all.  

If the teacher makes choices like this one, getting the children involved in volunteering and 
helping other children in need, then the parents get involved and come to school to show their 
support and work with us. They do care about the problems that appear in the community and they 
try to find solutions to different situations. We had a Christmas fair to collect food, clothes, toys and 
money for families in need and who cannot afford to have a decent Christmas for their children. I 
was amazed by the large number of parents from different classes who were eager to help, to bring 
the necessary items and to take them to those families. They wanted to know how they can help, 
what exactly they can do for the activity to be successful and what other situations there are.  

Some of our classes are involved in projects on ecological topics and parents help us by 
bringing to school the materials needed for the activities they have to carry out and sometimes, even 
though it is difficult because of working schedules, some of them come and take part in the 
workshops we have, they participate in the creation of ecological objects or in the implementation 
of the activities. They take part in the learning process that unfolds during these activities and they 
are as enthusiastic as their children when it comes to doing things and working together. They have 
fun together with their children and they learn together about the problems that exist in our 
community and in our world, in general. 

When it comes to shows we stage for different occasions, things do not change a bit. They have 
the same attitude and they want to make the show successful just to make sure their children enjoy 
an experience that will later become a beautiful memory in their minds. They create the costumes 
and the elements for the background when there is a story to be staged, they help the children learn 
their lines and their poems and songs, they experience their emotions and they help them overcome 
their stage fright. They learn the steps for the dances and bring the CDs and the CD player when the 
one from the school is broken.  They bring the treats for the after party and they make sure the 
atmosphere is nice for all the participants. There is no ego or envy…they are there for the little ones 
and they understand that each moment spent like that is a moment all of them should treasure.  

 They stop for some hours from the hectic daily program and they become children, they live the 
moment and enjoy the happiness that appears on the youngsters faces. They talk to the teacher, they 
want to know how they can become more involved and they communicate with one another in an 
efficient manner. It is a nice picture which is difficult to describe in words because words do not do 
justice to it.  Nothing is more rewarding than seeing parents, children and teachers working together 
for a greater purpose- the children’s education so that they become future responsible and adults 
aware of the world they live in.     
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ETIC ŞI ESTETIC ÎN PROMOVAREA TRADIŢIILOR DE IARNĂ 

Prof. înv. primar MILOSTEANU ALINA-LĂCRĂMIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMIHAIU ROMÂN, 

Structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ   UTVIN 
 
Motto: 

„Creativitatea presupune punerea la lucru a imaginaţiei. Într-un fel, creativitatea înseamnă 
imaginaţia aplicată”. (Ken Robinson, O lume ieşită din minţi) 

În contextul educaţiei actuale, centrată pe elev, promovarea tradiţiilor de iarnă în şcoală devine 
o provocare atât pentru educat, cât şi pentru educator. 

Această provocare se face prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, 
activităţi în cadrul unor proiecte de parteneriate naționale sau internationale, dar şi proiecte cu 
parteneri locali (şcoli din acelaşi judeţ, biblioteci, CCD etc.), se dezvoltă, în primul rând, abilităţile 
soft (personale şi interpersonale): capacitatea elevilor de a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele, 
capacitatea de a lucra în echipă, de a răspunde în mod pozitiv şi sensibil unei situaţii noi. Aceste 
abilităţi trebuie dezvoltate prin asemenea activităţi, deoarece devin factori cruciali în educaţia 
prezentă şi viitoare la nivel mondial, dar au un impact puternic şi în viaţa de familie, la locul de 
muncă al viitorului adult, dezvoltând în societate noi stiluri de leadership (Ken Robinson, O lume 
ieşită din minţi, Ed. Publica, 2011, p. 178). 

Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice şi 
estetice, a actului didactic în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o 
abordare interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici manuale de realizare 
a produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la 
activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă 
inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi interpersonale). 

Proiectele şi parteneriatele educaţionale se disting prin obiectivele comune urmărite: racordarea 
învăţământului românesc la cel european şi, implicit, mondial; promovarea interculturalităţii prin 
cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor de Crăciun din diferite regiuni ale lumii; dezvoltarea 
competenţelor lingvistice (limba engleză) în cadrul proiectelor internaţionale de tip Comenius, 
etwinning etc., socializarea, familiarizarea cu diferite site-uri de socializare a partenerilor 
proiectelor; sporirea stimei de sine. 

Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o componentă etică, dar 
şi una estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în practică valorile de bine, frumos şi adevăr. 
Puşi în situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în societate, probând şi noţiunile teoretice 
specifice Educaţiei Civice. Profesorii, parteneri în educaţie, evidenţiază prin profilul lor 
comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională. Ei organizează activităţi distractive şi 
creative prin care îi învaţă pe copii valoarea sacră a datinilor noastre strămoşeşti de iarnă, pentru 
„devenirea întru fiinţă” a fiecărui individ şi asigurarea continuităţii spirituale a neamului românesc. 

Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor în timpul 
serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, 
personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor, 
care ar trebui invitaţi cât mai des la asemenea spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie 2016, s-a organizat la nivelul școlii o 
activitate de amploare, numită „Tradiţii interculturale”. Activitatea a avut ca partener Primăria din 
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localitate. Programul a fost variat şi a constat în: prezentarea unui PowerPoint cu tradiţiile de 
Crăciun, de Anul Nou la români şi la alte popoare europene,  colinde în română şi în engleză, 
obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă la popoarele europene, prezentate în limba engleză, un 
pluguşor românesc, un spectacol care a adus magia Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă în inima 
elevilor, profesorilor, a organizatorilor, dar şi a părinţilor spectatori. 

Priveam chipurile copiilor, care exprimau bucuria de a se implica şi de a participa ca spectatori 
la această manifestare culturală; erau un întreg, şi aceasta graţie  lor, dar şi  profesorilor care i-au 
antrenat. 

Astfel de activităţi trebuie organizate cât mai des pentru preşcolari şi pentru şcolari. Au un 
impact direct şi mult mai puternic asupra lor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi făcându-i 
mai responsabili şi mândri de talentul lor, mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la frumos. 
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Serbările școlare – valențe educative și formative 
 

Prof. înv. primar  MINDA CORINA 
Lic. Teoretic “Al. Mocioni“ Ciacova 

 
Dezvoltarea pesonalității umane este influențată în mare măsură de educația estetică, iar 

serbarea școlară este o modalitate prin care copilul  își poate dezvolta capacitatea  de receptare a 
frumosului, a dreprinderilor de trăire emotivă, a valorilor artistice .  

Serbarea  școlară  este  cadrul afirmării taletului,  aptitudinilor artistice. Ea aduce frumosul in 
viața copiilor. Pe lângă multiplele  valori educative, ea contribuie educarea estetică a copiilor, la 
dezvoltarea creativității, a spiritului de colaborare, la dezvoltarea sentimentului de apartenență, la 
dezvoltarea dragostei față de artă.  

Serbarea școlară este una din cele mai îndrăgite activități extracurriculare, deoarece antrenează 
in organizare și desfășurare toți copiii. Este un moment distractv, festiv antrenant, în același timp. 
Zilele cu caracter festiv au, desigur, în plan educativ, rolul lor. Ajută la consolidarea sentimentului 
de apartenență comunitară, sunt repere de semnificare în construcția identitară a copiilor. Totodată 
îndeplinesc funcția de integrare socială, sunt fericite ocazii de a fi împreună, într-un sens bine 
intenționat și relevant, a mai multor actori sociali: copii, părinți și profesori. 

Serbarea este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele 
de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, 
de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi 
de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a 
cunoaşte viaţa şcolii.  

Serbarea școlară reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Importanța acestui tip de festivități e deosebită, pentru că ele lărgrsc orizontul , sipritul artistic al 
elevului și contribuie la acumularea de cunoștințe legate de diferite sărbători , evenimente. De 
asemenea remodelează  și îmbogățesc viața afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând 
pe cele slab manifestate.  

Prezența la serbare a părinților, bunicilor, fraților trezește în elev energia de a învinge 
timiditatea  stimulează independenșa în acțiune.  

Valorificând frumusețea tradițiilor si obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu școlarii  
reușim să înfrumusetam viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important 
pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri . Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe 
copii să înțeleagă mesajul si conținutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de 
vârstă si aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a 
cântecului, dansului, poeziei, povestilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor, a unor 
evenimente tradiționale -  Moș Nicolae , Crăciunul, Anul Nou, etc - copiii având posibilitatea să 
cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia 
limbii române.Textele cântecelor si poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările 
de bine în legătura cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu 
aceste ocazii copiii îsi îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, 
pătrund în tainele limbii materne și în comorile înțelepciunii populare. 

Noi, dascălii,  încercăm să transmitem,  din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile si 
datinile așa cum le-am moștenit de la străbuni. Sărbătorile de iarnă sunt o ocazie eficientă de 
valorificare a tradițiilor populare si a obiceiurilor românești în cadrul  serbărilor. Ele sunt un izvor 
de bucurii si satisfacții care creează  copiilor o stare de bună dispozitie favorabilă atât dezvoltării 
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psihice, fizice cât si estetice. Copiii ,interpretând  diferite roluri; cântareț, dansator, povestitor, 
creator de obiecte artizanale poate să-și formeze  sau perfectioneze o serie de abilitati artistice. 

Implicarea activă a părinților în pregătirea copiilor pentru serbare, prin pregătirea costumelor, 
prin repetarea rolurilor  aduce un plus valoare relației școala – familie, aduce informații 
suplimentare pe care elevul le primește în cadrul familiei despre  o anumită sărbătoare, tradiții de 
familie sau locale, obiceiuri vechi, uitate, pe care la rîndul său, copilul le aduce la școală  spre 
folosul tuturor. Simplul  fapt că familia se implică în a sprijini dascălul cu obiecte vechi, poate  
necesare in realizarea decorurilor  sau ajută, in alte moduri, buna desfăsurare a activității 
extracurriculare, vine și întărește legătura școală –familie, atât de importantă pentru dezvoltarea 
copilului.  

Serbările  copilăriei, momente de maximă bucurie, atât pentru copii cât și pentru părinți ,aduc 
lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginatiei, stimulează gândire creatoare, creaza o atmosferă 
plină de plăcere, bucurie.  Inimile părinților se umplu de fericire atunci când își văd copilașii 
evoluând pe scenă. 

Prin participarea părinţilor la serbările şcolare, copilul va simţi că părinţii îi sunt aproape, că îi 
apreciază munca, că se bucură împreună cu el şi nicio satisfacţie nu poate fi mai mare pentru un 
copil decăt lauda şi aprecierea dascălului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii 
părinţilor. De cele mai multe ori, când evoluţia copiilor are loc pe o scenă, părinţii sunt mai 
emoţionaţi decât aceştia, trăiesc cu intensitate monentele spectacolului şi aplaudă cu frenezie 
finalul. Împărtăşind succesul sau uneori chiar insuccesul copiilor, părinţii vor deveni mai apropiaţi 
de aceştia, mai înţelegători, mai dornici de a accepta chiar şi anumite comportamente indezirabile, 
convinşi fiind că orice investiţie în dezvoltarea personală a copiilor nu este zadarnică. 

 În concluzie, putem spune că triada, elev- dascăl -părinte, are un rol deosebit în educaţie, 
colaborarea dintre aceşti trei factori contribuind la atingerea finalităţii educaţiei - formarea, 
dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevului.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
-referat- 

PROF. ÎNV. PR. MINEA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

COM. CHISELET, JUD. CĂLĂRAȘI 
 
 
 Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viaţă, 

ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului , acordând atenţia cuvenită bogăţiei de forme pe 
care se structurează comunicarea umană contemporană. Prin comunicare, elevii îşi împărtăşesc 
cunoştinţele, interesele, atitudinile, simţămintele, ideile. Astfel, în şcoală elevii nu trebuie doar să 
răspundă la întrebări, ci şi să înveţe arta comunicării, să iniţieze şi să poarte o conversaţie, să-şi 
exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi argumenteze ideile şi 
atitudinile, să interiorizeze valoarea comunicării. De aceea, activitatea educativă trebuie să cuprindă 
o varietate de forme de comunicare, orală sau scrisă. 

Educaţia se realizează prin acţiuni educative. Unele dintre aceste acţiuni educative se află în 
afara sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De 
aceea, şcoala nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolară pe care 
se structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens, de mare ajutor se dovedesc a fi 
activităţile educative desfăşurate pe parcursul anului de către elevi. Activităţile educative sunt parte 
integrantă a procesului de învăţământ. Spiritul de observaţie, gândirea, exprimarea se pot forma şi 
dezvolta în cadrul unui proces educativ de durată din care fac parte şi aceste activităţi educative. 
Exerciţiile de compoziţie, indiferent de tip, sunt chemate să contribuie efectiv la pregătirea pentru 
integrarea socială, pentru împlinirea personalităţii elevilor. 

Serbările şcolare sunt cele mai la îndemână activităţi ce se pot desfăşura cu elevii, cu prilejul 
anumitor evenimente importante. La acestea pot participa şi părinţii sau rudele elevilor, cultivându-
le încrederea şi dragostea faţă de frumos, faţă de cultura românilor. În cadrul acestora, se poate 
îmbina frumos arta cântecului cu arta de a recita.Adeseori,în timpul cântecului, elevii , fără să îşi 
dea seama, însoţesc cuvintele organizate ritmic şi melodic, cu mişcările corpului, prin care se 
amplifică mesajul transmis.  Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice 
ale copiilor, contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 

Excursia şcolară este o altă activitate educativă, în urma cărora elevii au de transmis impresii 
prin diferite forme ale comunicării. Acest model de activitate,  contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat 
înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot 
cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi 
artiştii.  Vizitele la muzee, expoziţii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un 
mijloc de a intuit şi preţui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi aceasta formă de activitate îl pune pe copil, în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită constă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă  de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, 
distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează 
completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
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muzică, sport, poezie, pictură .Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o 
mare satisfacţie, prin faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

 Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate contribuie, 
prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea , 
în sufletul elevilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe 
parcursul procesului instructiv-educativ.             

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. De aceea, 
cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare, dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să se evite 
critica, în astfel de activităţi, să fie încurajaţi elevii şi să se realizeze un feed- back pozitiv. 
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Importanta activitatilor educative realizate in parteneriat cu parintii 
 

Profesor inv. preprimar MIRCEA ANISOARA 
 
 
Activitatile desfasurate in parteneriat cu parintii sunt modalitati propice pentru atingerea unor 

obiective comune in ceea ce priveste educatia prescolarilor, la acestea adaugandu-se placerea de a fi 
alaturi de colegi, activitatile desfasuradu-se intr-o atmosfera de voie buna, avand, pe langa valoarea 
social-educativa si un efect reconfortant. 

 Din acest motiv, recomandam parintilor: 
*sa le prezinte copiilor gradinita ca un loc in care ei se pot juca impreuna cu alti copii, in care 

pot invata lucruri noi si interesante 
*sa cunuasca programul gradinitei si educatorii copilului lor 
*sa vorbeasca cu educatorii, sa stabileasca o relatie adecvata cu acestia 
*sa ofere informatii suficiente educatorilor si sa ceara sfatul acestora 
*sa participe la evenimentele din gradinita(Ziua copiilor, serbari, sezatori,etc) 
*sa se ofere voluntari prin implicarea in activitati si sa ceara si membrilor comunitatii lucrul 

acesta 
*sa doreasca sa participe la luarea unor decizii cat mai bune pentru gradinita 
*sa creeze acasa un mediu bun de joc si educatie. 
 Participarea activa a parintilor la activitatile din gradinita le creeaza copiilor sentimente de 

siguranta, intelegere, bucurie: copilul arata ce stie , ce poate, iar parintele este mandru de copilul sau 
in relatie cu ceilalti. Asa pot sa aprecieze impreuna cu activitatile, faptele, evenimentele, rezultatele 
obtinute.Parintii vor avea ,,masura” evolutiei copilului sau, comportarea in colectivitate. 

 Participarea la activitati comune parinte-copil a adus bucurie in randul copiilor si adultilor 
pentru rezultatele obtinute din efortul reunit si placerea ca au petrecut mai mult timp impreuna. 

 Reusita actului educational o asigura unitatea de cerinte, existenta unor reguli comune 
cunoscute si fixate impreuna aplicate atat in gradinita, cat si acasa. 

 Gradinita este partenerul educativ al familiei. 
 Parteneriatul gradinita-familie, actiunile pe care acestea le desfasoara, continuarea de catre 

familie a activitatilor din gradinita, duc la formarea copilului pentru viata de adult. 
 In concluzie, dezvoltarea psihica si fizica a copilului la aceasta varsta depinde in mare masura 

de cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea scopul acestei colaborari este ,,copii fericiti-parinti 
fericiti’’. 
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“Dăruind vei dobândi!” 
 

Consilier Educativ Prof. Mircea Violeta 
Școala Gimnazială nr. 1 Sar Fîntînele, Jud. Galați 

 
 
Este motto-ul care a condus derularea unei activități în Școala Gimnazială nr.1 din Fîntînele, 

județul Galați.  
Cadrele didactice, părinții și elevii au donat cărți, dulciuri, jucării care au fost colectate de 

spiridușii consiliului elevilor din școală. Sub îndrumarea doamnei profesor de religie, Titea 
Maricica, au organizat o tombolă în școală la care putea participa oricine contra unei sume modeste 
de 2 lei.  

Elevi, părinți, cadre didactice au intrat în această atmosferă interactivă și distractivă participând 
la tombolă.  

Suma de bani colectată a fost folosită pentru a cumpăra alimente și alte bunuri necesare înaintea 
sărbătorilor de iarnă, unor familii cu venituri modeste din comună. 

Am reușit astfel, într-o activitate care a devenit tradiție în școala noastră, să ajutăm în prag de 
Crăciun pe cei care au nevoie. Prin actul de dăruire noi am dobândit fericire, împlinire sufletească 
din zâmbetul și ochii calzi ai celui care a primit de la noi ceea ce avea nevoie. 
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Rolul serbărilor școlare în educația elevilor 
 

Prof. Mircescu Cristina Maria 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești Jiu, Gorj 

 
 Când tu, adult, simți că toate drumurile s-au terminat, că nu mai găsești nici o cale de a merge 

drept, uită-te în ochii copiilor. În privirea lor vei găsi calea. Asta am învățat eu, adult, pedagog de 
23 de ani de la copii care mi-au fost „încredințați” pentru perioade relative de timp. 

 Educația ca valoare, trebuie să fie o acțiune comună a factorilor implicați în proces: școala, 
familia, întreaga societate iar colaborarea acestor factori este absolut necesară. 

 Nimic nu este mai important pentru un copil decât mediul în care se formează și crește: râsul 
senin, fuga, joaca, animalele de companie, poveștile, iubirea...Iubirea primită de un copil din toate 
mediile pe care le frecventează,  crește un adult sănătos. Pentru ca o societate să aibă adulți 
echilibrați și fericiți, este necesar ca copii să fie crescuți cu iubire și atenție, educați către 
compasiune, frumos și succes. Și toți facorii educativi trebuie să colaboreze pentru a obține această 
finalitate deoarece rolul acestora este acela de a lăsa marcaje în viață. 

 Un manager al clasei nu trebuie să-și limiteze rolul doar la cel de profesor. El trebuie să fie și 
părinte și prieten al copilului dar și un partener al părintelui. Alături de familie, școala are un rol 
important în educația copiilor. Cei doi factori educativi se completează. Familia are nevoie de 
școală iar școala are nevoie de familie. Niciuna nu-și poate realiza în totalitate sarcinile ce-i revin 
fără a avea aportul celeilalte. Se completează și se echilibrează. 

 Părinții trebuie să conștientizeze faptul că rolul familiei în educația copilului nu se termină la 
vârsta școlarizării, că abordarea:” l-am dat la școală, trebuie să-l învețe școala!”, este total greșită. 
Școala, dascălii nu pot suplini lipsa de preocupare, de implicare a părintelui. Dar dacă între cei doi 
parteneri implicați în educația copilului există o bună colaborare, efortul educativ va fi eficient. 

 Colaborarea cu familia se concretizeză într-un program comun de activități: lectorate, 
consultații, activități de voluntariat, serbări școlare etc. Pentru ca un copil să aibă succes și să 
devină un adult responsabil, este necesar ca toți factorii implicați în educație să contribuie la 
dezvoltarea încrederii, curiozității, controlului de sine, comunicării, cooperării și, nu în ultimul rând, 
a intenției- acea pornire interioară, conștientă, însoțită de dorința de a înfăptui ce ți-ai propus. 

 Una dintre activitățile comune școală – familie, este serbarea școlara. Dar este serbarea școlară 
benefică copilului sau este doar o sursă de stres inutilă? Deși în prezent multă lume le contestă, tot 
mai mulți părinți afirmă că nu le agrează, că sunt doar „o modalitate de mândrie a doamnelor sau a 
unor părinți”, aceste activități extrșcolare sunt foarte importante și există peste tot în lume, în școli 
primare de renume sau în colegii faimoase. 

 Serbările școlare sunt activități foarte importante în viața copiilor și în viața familiilor acestora, 
atât din punct de vedere cognitiv, cât și afectiv. În cadrul serbărilor, copii au ocazia de a prezenta, 
într-o manieră originală, personală, tot ce au învățat într-o perioadă de timp, au ocazia de a fi 
apreciați pentru munca lor.Chiar și cei mai emotivi copii recunosc că s-au simțit bine primind 
felicitări și aplauze. De asemenea, iși exersează memoria, învață să lucreze împreună, să își aștepte 
momentul. Serbările sunt importante pentru că învață copii să vorbească în public, abilitate aproape 
deloc cultivată și dezvoltată  în România contemporană. Pentru un copil, viitor adult este foarte 
important să învețe să vorbească liber în fața unui public, să-și păstreze calmul și mintea limpede. 

 Serbările școlare sunt o modalitate de manifestare a talentului nativ, o ocazie în care copilul își 
poate evidenția tipul de inteligență dominant, inteligență descoperită și valorificată de dascăl. Sunt 
situații când membrii familiilor se declară surprinși plăcut de potențialul copilului. 

 Prin activitățile realizate într-o serbare școlară, copilul își satisface nevoia de afirmare, își 
dezvoltă încrederea în forțele proprii, colaborează, propune, are inițiative, relaționează. Serbările 
școlare dezvoltă aptitudini, stimulează elevii timizi și, dacă părinții se implică participând la modul 
efectiv, creionând momente interactive împreună cu copii, finalitatea este pozitivă atât pentru copii 
cât și pentru părinți: relații bine cristalizate, armonioase. 
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 Activitățile artistice, oricum s-ar structura și ierarhiza, vizează valorificarea înclinațiilor 
artistice ale copiilor, cu condiția ca acestea să fie bine organizate și cu un conținut  adecvat vârstei 
lor. Renunțarea la activitățile artistice sau organizarea lor superficială, determină sărăcirea vieții 
interioare a copilului, diminuarea stărilor afective, a trăirilor emoționale. Prin conținutul și 
încărcătura emoțională pe care o declanșează, activitățile artistice școlare au un rol educativ 
deosebit declanșând impresii și emoții estetice puternice, valorificând aptitudinile, potențialul 
creativ al copiilor. 

 Atunci când școala și familia se susțin și se completează, copilul este bine integrat atît în 
activitatea școlară cât și în viața socială. Se îmbunătățesc performanțele, scade rata absenteismului 
sau a abandonului școlar și chiar delicvența juvenilă. 

 

305



 
Importanta activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Cifu Mirela - profesor învățământul  primar 

Școala Gimnazială ”O. C. Tăslăuanu” - Bilbor, Harghita 
 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 

elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 
familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor 
devenirea personalităţii umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face 
abstracţie de rosturile familiei în această comuniune deoarece părinţii sunt primii educatori (familia 
fiind prima şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii.  

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să 
găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de 
copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. 
Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot 
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. 
Părinții trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, 
concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a acesteia prin continuarea educaţiei în 
cadrul familiei. Pe de altă parte, dascălii trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei 
oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura 
alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte - copil la diferite proiecte.  

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi 
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 
Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi educative, în special cele 
extrașcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. De-a lungul anilor, am sesizat că activităţile extraşcolare 
au adesea un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite 
cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală.  
Activități precum excursiile, comemorări, sezători literare, serbări școlare, șezători populare prin 
care sunt valorificate obiceiuri și tradiții locale, activități sportive, concursuri, ateliere de creație 
copil – părinte, etc. au darul de a-i bucura sufletește atât pe copii, cât și pe părinți. 

Totuși, una dintre activitățile educative de o importanţă deosebită atât pentru elevi, cât şi pentru 
familia acestora - atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, o reprezintă serbările școlare. 

Aceste evenimente dau ocazia elevilor de a prezenta, într-o 
manieră personală şi originală, tot ce au învăţat. Acest tip de 
activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un 
prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. 
Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul 
didactic.  

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui 
spectacol artistic/serbări nu trebuie privită ca un scop în sine, 
ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor, de a-i 
surprinde pe ceilalți, dar mai ales de a-și impresiona părinții. 

Recitarea de poezii, interpretarea unor cântece, dansul, sau interpretarea unor roluri în scenete sau 
povești dramatizate reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface 
nevoia de afirmare, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De multe ori familia 
este surprinsă de potenţialul propriului copil. 
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Din experiența atâtor serbări cu elevii mei, pot spune că e important ca fiecare copil să 
primească rolul potrivit preferințelor și talentului săi. Fiecare copil trebuie să aibă locul lui bine 
definit pentru a se simși parte integrantă din colectiv, să 
fie conștient că e serbarea clasei și el a contribuit al 
reușita ei.  

Cunoscând sufletele copiilor, modelându-le cu dăruire 
am alcătuit adesea scenarii pentru diverse serbări 
tematice: ziua mamei, sărbătoarea Nașterii Domnului etc, 
am selectat texte-dramatizări adecvate vârstei pe care să 
plac copiilor, dar care au și o mare valoare educațională. 
Fără părinți devotați, preocupați de a sprijini copii și 
școala, serbarile nu ar fi avut aceași valoare.  

Farmecul unei serbări, fie ea oricât de bine gândită, nu 
stă doar într-un scenariu bun, ci e nevoie de mult mai 
mult... Fără copii talentați, scenariul nu prinde viață; fără 
costum și decor, personajul nu are farmec...fără public, spectacolul nu produce emoție... Deci,  
pentru reușita acestor serbări își aduc aportul deopotrivă copilul, părinții și dascălul.  

Un real ”parteneriat” între școală şi familie  nu  este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, ci este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. Dacă 
şcoala are susţinerea familiei şi există o bună comunicare între cele două, atunci elevul se îndreaptă 
în direcţia bună. 

 
 
Bibliografie: 
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Importanţa activităţilor educative în 
parteneriat cu părinţii 

 
Nume şi prenume: Mirică Florina 

Liceul Teoretic Oraş Pogoanele 
 
 Instituţiile de învăţământ urmăresc să obţină recunoaşterea importanţei parteneriatului lor cu 

întreaga comunitate locală,prin relaţii directe şi prin noile educaţii:educaţia civică,educaţia în 
spiritul iniţiative economice,educaţia ecologică,educaţia în spiritul drepturilor omului,a combaterii 
violenţei,educaţia în spiritul valorilor europene etc. 

 Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare,şcoala trebuie să orienteze întregul său demers 
asupra elevilor,care trebuie să devină centrul de interes al oricărui  parteneriat practicat în domeniul 
educaţiei şcolare.Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional,poate 
conduce în mod gradual la creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi la sensibilizarea şi 
mobilizarea partenilor potenţiali ai unităţilor de învăţământ.În accord cu aceste cerinţe,fiecare dintre 
unitătile şcolare trebuie să se orienteze către centrarea întregii activităti asupra elevului,pregătirea 
resurselor umane ale şcolii pentru parteneriat. 

 Cunoaşterea  şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o 
prioritate mai ales în contextul actual,în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări 
semnificative.Pentru a atrage familia,şcoala trebuie să ia act de aceste schimbări,adaptându-si 
atitudinile şi comportamentele în consecinţă. 

 Parteneriatele dintre şcoală şi familie pot: 
-ajuta profesorii în munca lor 
-perfectionează abilităţile şcolare ale elevilor 
-îmbunătăţeşte programele de studio şi climatul şcolar 
-îmbunătăţeşte abilităţile educaţionale ale părinţilor 
-dezvoltă abilităţile de lider ale părinţilor 
-conectează familiile cu membrii şcolii  
 În şcoala noastră ne bazăm pe sprijinul părinţilor şi desfăşurăm o sumedenie de activităţi în 

parteneriat cu aceştia.Una dintre aceste activităţi s-a numit’’Pumnul nu te face mare’’,o activitate 
prin care am urmărit combaterea violenţei în şcoala noastră.Am avut ca invitaţi reprezentanţi ai 
Poliţiei locale,care le-au vorbit elevilor cât şi părinţilor despre importanţa menţinerii liniştii atât în 
familie cât şi în societatea în care trăim.Tot în parteneriat cu părinţii şi de această dată şi cu 
comunitatea locală am desfăşurat activităţi de 1 Decembrie   ,prin care am evidenţiat patriotismul 
elevilor noştri care,deşi provin din mediul rural,îşi poartă cu mândrie numele şi cinstesc an de an  
Ziua Naţională a României. 

 Încheierea şi derularea parteneriatelor educaţionale au ca factor fundamental comunicarea.     
 Am considerat că implicând părinţii în activităţi şcolare,acestea vor fi mai atractive pentru 

elevi,iar părinţii vor fi mai implicaţi şi mai conştienţi de actul didactic,de importanţa şcolii în viaţa 
copilului,realizând astfel progres în activitatea didactică.În asemenea situaţii,măiestria profesorului 
trebuie susţinută de diagnoza psihologică,fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare 
directă,permanent  între profesor,părinte şi elev.Trezirea interesului pentru activitatea şcolară este 
punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în  acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea 
didactică pentru fiecare  cadru didactic cât şi pentru elevii săi.        

 Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităti ei vor ajunge să cunoască şi să 
respecte munca cadrelor didactice,vor vorbi mai liber  despre progresele făcute de elevi  sau despre 
problemele pe care le au,se vor împrieteni cu alţi părinţi,vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai 
bine modul de dezvoltare al unui copil.Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu 
câştig:pe de o parte copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor,astfel încât va fi mai deschis 
spre explorare,pe de altă parte se va face un transfer de cunoştinţe între cadrul didactic spre 
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părinte,prin exersarea amenajării spaţiilor,a comunicării cu copilul,prin observarea atentă a acestuia 
într-un alt context decât cel de acasă. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective  ,în ceea ce priveşte educaţia elevilor,la acestea adăugându-se plăcerea de a fi alături de 
colegi,activitatea desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună,având pe lângă valoarea social-
educativă şi un efect reconfortant. 

 Din dorinţa de a implica părinţii în activităţile de la şcoală,în şcolile americane,părinţii au 
ocazia de a participa la diverse activităţi alături de copiii lor şi de cadrele didactice. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar Miron Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bîrsănești, jud. Băcau 
 
 ,,A-ți învăța copilul să facă binele, înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă,,.           
 Schimbările semnificative din învățămîntul românesc aduce noutăți în ceea ce privește relația  

în educația  principalilor factori- profesori-părinți, aceștia din urmă devenind parteneri în procesul 
de dezvoltare al copilului. Familia are obligația de a se implica în alegerea ofertei educaționale, a 
carierei de mai târziu dar și de sprijini eforturile copilului și al școlii.  

 Parteneriatul cu părinții înseamnă o schimbare a atitudinii cadrelor didactice față de aceștia, 
având ca îndatoriri transparență, acceptarea observațiilor pertinente și promovarea sugestiilor 
privind obiectivele și prioritățile educaționale informarea corectă și operativă. Noi, cadrele didactice  
ne-am instruit în cadrul diferitelor cursuri de perfecționare organizate Casa Corpului Didactic în 
colaborare cu Ministerul Educației pentru a avea o bună colaborare cu părinții și pentru forma 
parteneriate cu aceștia în folosul copilului. Educația nu se termină odată cu sfârșitul progamului 
școlar; ea trebuie să continue și acasă, în cadrul familiei –trebuie să existe o continuitate pentru ca 
obiectivele probuse să-și atingă scopul pentru educabili.  

 În decursul carierei mele ca învățătoare la Școala Gimnazială Nr.1 Bîrsănești, am organizat în 
fiecare an școlar, diferite activități/serbări școlare cu elevii. Responsabilitatea pe care mi-am 
asumat-o de coordonator în diferitele activități extrașcolare implică mai multe roluri :de învățătoare, 
de părinte, de prietenă. Educația extrașcolară permite elevilor să fie implicați în activități opționale 
într-o mare măsură, angrenându-i pe aceștia în forme specifice de verificare și apreciere a 
rezultatelor. Antrenând  părinții în aceste activități, le-am trezit un mai mare interes pentru 
implicare in ceea ce privește nevoile copiilor lor.   Activitățile extrașcolare completează educația 
formală din cadrul școlii, precum și a celei familiale de acasă. Serbările școlare cu ocazia diferitelor 
momente (serbare de 8 Martie, serbare de Crăciun, serbare de sfărșit de an școlar)  activitățile din 
săptămâna,,Să știi mai multe ,să fii mai bun!,, cele cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la Marea 
Unire (1 Decembrie 2018), toate au implicat realizarea de parteneriate cu părinții dar și cu alte 
instituții. (Anexa 1 –Imagini din cadrul activitățițor realizate) 

 Este perfect adevărat că parteneriatul cu părinții urmărește dezvoltarea la aceștia  a abilităților 
de a interactiona și a empatia cu proprii lor copii.  

 În urma derulării acestor parteneriate cu părinții am învățat că trebuie să fim deschiși spre 
trebuința de a afla, de a cunoaște, pentru a le cultiva elevilor dragostea pentru învățătură, pentru 
cunoaștere. 

 ,,Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să 
reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca cea pe care o aduce în 
familia sa ...(John Dewey). 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 

GRĂDINIȚA P. P. ,,CURCUBEUL COPIILOR” 
Prof. MIȘCOI IOANA LARISA 

 
 
Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul 

ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i 
stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale.  

 
 Intrarea copilului în grădiniţă constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind “statutul” şi 

“rolul” de mic şcolar, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii de grupă, noutatea condiţiilor de 
activitate şi mai ales specificul învăţării, act complex care angajează dintr-o nouă perspectivă 
întreaga sferă a vieţii sale psihice, toate cunoştinţele pe care le va dobândi în anii de grădiniţă.  

 
 Se ştie că FAMILIA reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură 

menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii 
şi dezvoltării personalităţii. 

 
 Familia contribuie la satisfacerea trebuinţelor copilului încă din primii ani de viaţă, oferindu-i 

modele de comportament, de comunicare, contribuind pregnant la socializarea copilului, la 
dezvoltarea conştiinţei şi a conduitelor morale. Relaţiile copilului cu familia sunt de durată, 
consistente, fundamentate pe legături afective care au la bată căldura căminului şi înţelegerea. 

 
 Actualul curriculum plasează familia , părintele, în rol de partener activ în educaţia copilului. 

Educarea copilului nu se realizează fragmentat, distinct, în cadrul celor două medii, familia şi 
grădiniţa, ci, se realizează ca un tot unitar, prin colaborarea dintre cei doi factori implicaţi, părinţi şi 
educatoare. 

 
 Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 

educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. În mod firesc, pentru fiecare părinte copilul care este un 
“bulgăre de aur”, el îl vede frumos, bun, deştept, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte 
detalii referitoare la perioada copilăriei mici şi ştie câte momente dificile a trecut împreună cu 
acesta. 

 
 Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ, de aceea susţine ideea de a implica 

părinţii în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de 
parteneriat cu grădiniţa şi implicit cu educatoarea. 

 
Prin implicarea părinților în activitățile grădiniței dorim ca aceștia să devină parteneri activi şi 

avizaţi în educaţia copiilor lor. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţi/serbăriile şcolare 

 
Prof. înv. preşcolar Miştorică Florentina Ancuţa 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 

părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le 
asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi 
rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o 
metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora. 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 
pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum 
formesză baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi 
primele modele copiate cu fidelitate de copii. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a 
fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul 
grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce 
activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce 
activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de 
aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii 
vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor 
depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. 

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa 
la activităţile din grădiniţă, de asemenea participarea la serbăriile festive organizate cu diferite 
ocazii este un bun prilej de colaborare eficientă între factorii educaţionali implicaţi. 

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie 
un prilej de cunoaştere şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în 
desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini 
petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări. 

  Serbarile sunt evenimente deosebite care incununeaza activitatea din timpul unui trimestru sau 
al unui an  scolar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin continutul si incarcatura emotionala pe 
care o declanseaza serbarile au un rol eduativ deosebit. 

  Reusita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme si 
liniştite în timpul desfăşurarii acesteia, iar implicarea familiei în organizarea serbăriilor este absolut 
necesara pentru un moment realizat cu success. 

Serbăriile din gradiniţă ocupă un loc important in activitatea instructiv- educativă, ele vizând nu 
numai depistarea si dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificrea potentialului creativ al copiilor si în 
parteneriat cu familia creează un mediu ambiant, linistit care oferă ocazia unei cunoaşteri reciproce 
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între factorii  educationali implicatişi anume grădiniţă-familie, de asemenea prin intermediul 
serbăriilor se îmbogăţeşte nivelul de cunoştinţe a celor participanţi la evenimentele derulate. 

  Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de 
buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

 
Biliografie: 
 
1. Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti 
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Importanţa activităţilor educaţionale realizate                                             
în parteneriat cu parinţii. Serbările şcolare 

 
Prof. înv. primar: MITITELU DANIELA MARINA 

Lic Tehnologic Dărmănești Bacău 
 
 Activităţile educaţionale realizate în cadrul şcolii în procesul instructiv educativ sunt 

completate de activităţile extrașcolare derulate in parteneriat cu parinții.Ce amintiri mai frumoase 
ramân întipărite în mintea copiilor peste ani ,dacă nu activitățile realizate în copilărie împreună cu 
părinții. De aceea, consider că un puternic impact emoțional în formarea personalității copiilor îl au 
modelele părinților. Dacă încă de la cea mai fragedă vârstă copiii imită în jocurile lor activitățile 
părinților, iar acest joc de rol se regăsește și mai târziu în comportamentul copiilor, prin urmare 
părinții trebuie sa conștientizeze rolul major pe care îl au în formarea copiilor lor prin exemplele 
care le oferă. 

 Odată cu înaintarea în vârstă a copiilor,majoritatea părinților lasă responsabilitatea educației pe 
baza profesorilor, mulți dintre ei scuzându-se că nu mai țin pasul cu noile conținuturi, sau fiind prea 
ocupați cu serviciul, sau pur și simplu ocupându-le timpul copiilor cu ore de dans, balet, învățarea 
unui instrument, tenis,etc. O uriașă greșeala, pentru că a educa un copil nu înseamnă doar a învăța 
niște noțiuni teoretice (teoreme, definiții, noțiuni abstracte), ci mai mult decât atât educația 
înseamnă formarea caracterului și a personalității viitorului adult. 

 O importanță deosebită în educație trebuie să o aibă legătura strânsă a școlii cu familia. Pentru a 
încuraja parinții să se implice cât mai mult în activitățile  educative ale copiilor  lor, școala și 
cadrele didactice trebuie să desfășoare cât mai multe activități în parteneriat cu părinții,cu diferite 
ocazii, cum ar fi: 

 -La ciclul primar, la orele de abilități practice, elevii pot să confecționeze impreună cu părinții: 
mărțișoare, felicitări, ornamente de Paște, de Crăciun. Sunt activități plăcute și recreative în cadrul 
cărora părinții se pot întoarce la copilărie, iar copiii își dezvoltă abilitățile practice, simțul 
frumosului și obiceiul de a oferi mici atenții celor apropiați, dar și celor mai putin norocoși pentru a 
le însenina existența. 

-Organizarea unor vizite la orferinate, cămine de bătrâni, familii nevoiașe, în cadrul cărora 
copiii împreună cu părinții lor și cadrele didactice să ofere din puținul lor și celor nevoiași ( jucării, 
cărți, haine, alimente, etc). Astfel mulți copii vor învăța să prețuiască ceea ce au ei,iar alții nu ( 
sănătate, familie, bunuri materiale) 

-Organizarea unor excursii tematice în natură la care să participe și părinții: observarea 
mediului, a florii și faunei zonei în care locuiesc, tehnici de orientare în spațiu, tehnici de 
supraviețuire, de acordare a primului ajutor, împărtășirea unor situații de viață din experiența 
părinților, concursuri cu obstacole la care să participe părinți și copii deopotrivă. Aceste activități 
sunt menite să crească încrederea de sine a copiilor, părinții să descopere noi abilități ale copiilor, 
iar legătura părinți-familie să fie mai puternică. 

-Organizarea si desfășurarea serbărilor școlare, în special cele de Crăciun , deoarece presupun 
perpetuarea tradițiilor moștenite de la strămoși din generație în generație, păstrarea nealterată a 
obiceiurilor specifice fiecărei zone de proveniență.Aceste activități au rolul de a dezvolta identitatea 
locală și națională, copiii învățând să fie mândri de tradițiile și obiceiurile locale dar și naționale. 

 Tradițiile și obiceiurile străvechi ale unui popor se regăsesc îndeosebi în colindele și dansurile 
din preajma Crăciunului când zeci de colindători vin pe la casele oamenilor să cânte și să le 
transmită urări de bine, înaintea încheierii anului. 

 Dacă facem referire la tradițiile specifice Craciunului și Anului Nou, zona Moldovei este o 
zonă cu un evident potențial etnografic legat de tradiții ancestrale și de folclorul viu. Aici pot fi 
văzute cele mai frumoase obiceiuri populare: Plugul, jocul căluților, Irozii, Mascații, Jocul Ursului, 
Jocul Caprei (cete de doi,trei copii,unul costumat în capră,unul care comandă și unul cu dobă merg 

315



din casa in casa si cântă jocul caprei), Banda lui Bujor sau Jianul (piesă de teatru în care locuitorii 
costumați național conform personajelor pun în scenă infruntarea dintre anul vechi și anul nou), etc. 

 Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivitățile Crăciunului 
românesc. În prima zi de Crăciun , mulți colindători umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale 
orașelor și satelor, ținând în mână o stea făcută din carton și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea. 
Tradiția din România cere ca cei mici să meargă din casă în casă, cântând cântece de stea și recitând 
poezii sau legende, pe toată perioada Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, acoperită cu 
staniol și decorată cu clopoței și panglici colorate. O imagine a Sfintei Familii este lipită în centru 
stelei și întreaga creație este atașată de o coadă de mătură sau de un băț puternic. 

 Un obicei vechi de secole este dansul sau jocul „Ursului” care a apărut în Moldova și s-a 
răspândit în această regiune a țării . Dacă în unele zone cei ce imită jocul ursului îmbracă un cojoc  
de oaie pe dos , în zona văii Uzului (Comănești,Moinești,Dărmănești,Dofteana), cei care joacă ursul 
îmbracă piei naturale de urs brun tăbăcite si păstrate an de an, iar ursarii(cei ce comandă ursului) 
imbracă costumații diferite in funcție de zonă.Ei sun însoțiți de mai multi doboșari imbrăcați în 
costume naționale și de o ceata de irozi, care dansează pe ritmurile dobelor. 

 În concluzie frumusețea și originalitatea acestor obiceiuri trebuie păstrată peste generații.La fel 
nu trebuie să dispară poveștile spuse la gura sobei, legendele locale, iar un rol important aici o are 
parteneriatul școală-familie. Organizarea de către școală a serbărilor școlare având ca tematică 
păstrarea tradițiilor zonei (cântece, dansuri populare, dar si tradițiile mai sus menționate) trebuie să 
se regăsească ca și obiectiv prioritar in activitățile educaționale în parteneriat cu familia. 
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ŞCOALĂ- FAMILIE-  UN PARTENERIAT REAL ȊN BENEFICIUL COPILULUI 

 
Prof. geografie- istorie  Mititiuc Lǎcrǎmioara,  

Şcoala Gimnazialǎ Nr. 1 Bîrsǎnești 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 
copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia.  

Pentru părinţi e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori  la cel de parteneri ai 
şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o 
nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii 
continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu 
aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

 Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o 
necesitate. 

Pateneriatul urmărește: 
 Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
 Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
 Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 
Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 

necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune colaborarea cu 
familia sub diferite aspecte.  

Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot 
completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură condiţie – colaborarea cu 
şcoala. S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea 
tinerilor. Au supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic.  

În principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi.  
Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu motivează absenţa lor, pentru că scoală are acelaşi 

rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală problemele muncii de educaţie devin mai  
complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru tânăr un mediu căruia 

trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm dezvoltarea sa.  
O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind instrucţia), 

dar familia rămâne implicata chiar şi în realizarea acestora. Fără participarea părinţilor efortul 
educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. Aşa cum arata şi H. H. 
Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se loveşte de 
opoziţia sau indiferenţa din partea părinţilor”. 

Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, 
sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor 
sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine o eficienţă 
maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală.  

Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de 
acţiune. 

Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a condiţiilor specifice 
din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun acord, măsurile ce se impun ca fiind cele 
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mai adecvate în vederea asigurării unui progres continuu în dezvoltarea copilului. Vizitele sunt din 
timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo problema. 
S-au cam abandonat aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii care solicită bursa 
sociala. 
        Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru 
părinţi – pot îmbrăca structuri diferite şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii 
(organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia 
familiei, eventualele deficienţe – cu tact – şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor 
teme psiho – pedagogice în vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii 
lor practice (de pildă probleme ca: organizarea regimului de viata al elevilor în familie, orientarea 
şcolara şi profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii etc., toate în funcţie de specificul vârstei).  
         Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, 
sistematic organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de 
lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie. 

Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care 
dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun . 
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Importanța activităților educative realizate  
în parteneriat cu părinții și a serbărilor școlare 

 
Șc. Gimn. Nr. 1 Sânnicolau Român 
- structura: Șc. Primară Nr. 1 Roit 

Prof. înv. primar: Mitoc Andreea – Ioana 
 
 
Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 

unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.  Implicând părinții în activități școlare și 
extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai 
conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în 
activitatea didactică. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot ajuta profesorii în munca lor, pot perfecționa abilitățile 
școlare ale elevilor, îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar,  îmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii. 

Activitățile educative în parteneriat cu părinții fac parte din proiecte pe care dascălii le 
desfășoară împreună cu părinții elevilor. Prin aceste proiecte se urmăresc promovarea unor 
schimbări în mentalitatea  părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în 
activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile lor sunt focalizate în jurul a mai 
multor direcţii principale de acţiune, cum ar fi dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi 
empatiza cu propriii copii, stimularea activităţii în grup, stimularea şi promovarea capacităţilor 
creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, concursuri, serbări. 

De exemplu, serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și 
pentru părinti, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, 
dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în 
cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate 
evenimentelor și condițiilor locale. 

La o serbare școlară elevii își dezvoltă abilitățile de vorbire, își exersează memoria, își 
stimulează sensibilitatea artistică. Ei nu participă motric, ci intelectual și afectiv.  

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru îndrumătorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau îndrumător. 

De ce organizăm serbări? 
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise de la 

grădiniţă și ciclul primar, şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, 
recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea 
îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie 
la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.  

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini - reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Totodată și părinții au un rol important în orice serbare. Parte din public, ei iși încurajează copiii 
și în plus repeta acasa pentru a asigura reușita spectacolului. Astfel, toată familia poate fi antrenată  
în pregătirea unui spectacol. 
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Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de 
comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la 
școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât 
și acasă. După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță 
naturală, ci într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în 
domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în 
domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, 
angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

 
Mitran Andreea Mihaela 

 
E vremea  colindelor, vremea bucuriei, când minunea nașterii Domnului cuprinde sufletele și le 

înnobilează. 
Fie ca magia sărbătorilor de iarnă să aducă fericire,sănătate și bunăstare în căminul 

dumneavoastră.  
În așteptarea lui Moș Crăciun,copiii grupei noastre au pregătit momente speciale în prag de 

sărbătoare pentru Moșul bun, pentru părinți,pentru bunici și pentru cine a mai sosit să îi vadă.  
Să-i privim, să-i ascultam cu inimile deschise, cu înțelegere și cu dragoste pentru că, atât cât au 

putut, s-au străduit să vă aducă astăzi pe scenă momente minunate care se vor transforma în amintiri 
neprețuite. 
Suntem adunati aici 
  O mulțime de pitici, 
  Să cântăm și să  jucăm 
  Pe toți să vă bucurăm. 
  Ne-am gândit să împodobim 
  Frumos grupa noastră, 
  Să vedeți cât vă iubim 
  Poftiți la serbarea noastră. 
 
CÂNTEC: FULGI DE NEA 
 
1 Eu v-aduc o veste mare: 
   Moș Crăciun este pe drum 
   Și-o să vină la serbare.  
   Împreună s-așteptăm      OM DE ZĂPADĂ 
   Bun venit să îi urăm. 
 
2 Iată iarna ne-a trezit 
  Acum aici a sosit. 
  Ca să nu o supărăm               FULG  
  Locurile să le ocupăm, 
  Cu bagheta să ne dea 
  Chip frumos de nea. 
 
3 Mama iarnă ne-a adus 
  Hai sa facem ce ne-a spus. 
  Și la casă și la sură                 FULG 
  Să punem câte o căciulă, 
  Pe crenguța pomilor 
  Hai să ne lăsăm ușor.  
 
4 Să punem peste grădină 
  Plapumă albă de lână               FULG 
  Și sub zapadă culcată 
  Vântul să n-o bată. 

5 Sunt un fulgușor de nea, 
  Iarnă, îmi place în preajma ta.  FULG 
  Aș vrea să dansez cu tine 
  Mi-ar părea atât de bine! 
 
6 Prin aer dansez ușor 
  Sunt și eu un fulgușor,            FULG 
  Într-un vals ușor mă prind  
  Cobor apoi pe pământ. 
 
 CÂNTEC: PRIMA ZĂPADĂ 
 
7 Sunt Iernuța fulgușor 
   Între cer și glie zbor, 
  Nici nu urc,nici nu cobor.  FULG 
  Am prieteni mii si mii 
  Și-s iubită de copii. 
 
8 Vine iarna! 
  L-as să vie 
  O aștept cu bucurie 
  Chiar dacă va viscoli 
  Îmbrăcat bine voi fi.        FULG 
  Cu căciulă și palton 
  Cu mănuși și cu șoșoni. 
 
9 Eu sunt fulgul de zăpadă 
   Toată lumea să mă vadă       FULG 
   Alb covor eu pun pe stradă 
   Pentru omul de zapadă. 
 
10 Este frig și este  ger 
     Cad fulgi  albi de sus din cer, 
     Vâjâie și  suflă vântul,      FULG 
     Iarna a cuprins pământul. 

11Pe obraz,pe nas,pe umăr 
    Tot cad fulgii fără număr,        FULG 
    S-a oprit în palmă unul 

18 Albișor eu mă numesc 
    Și la soare mă topesc.   OM DE ZĂPADĂ 
    Poate aveți vreun frigider 
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    Iute, iute închid pumnul, 
    Unde-i fulgul? 
    S-a topit în palma mea 
    Ca o lacrimă de nea. 
 
12 Sunt o steluță mică argintie, STELUȚĂ 
   Împodobesc a iernii împărăție.           
   Eu vă invit acum să vă distrați, 
   Veniti cu mine,hai, nu ezitați! 
 
13 Sunt steluța argintie 
   Și ca mine sunt o mie.  STELUȚĂ 
   Haideți pe ghețuș fuguța                            
   Să vă dați cu săniuța! 
 
14 Sunt steaua nopților senine 
    Și-n astă seară aduc cu mine 
    Steluțe ce sclipesc mereu,  STELUȚĂ           
   Să lumineze drumul,să nu fie greu. 
   Moș Crăciun s-ajungă-n prag 
   Cu multe daruri în sac. 
 
 CÂNTEC: OMUL DE ZĂPADĂ 
 
15 Iubesc toți copiii mici 
    Și mă cheamă Tremurici. 
    Sunt un biet om de zăpadă 
   Vin cu toții să mă vadă. OM DE ZĂPADĂ 
 
16 Am o gură de cărbune 
    Multe știu, dar nu pot spune. 
   Zăpezilă mă numesc OM DE ZĂPADĂ 
   Și copiii mă-ndrăgesc. 
 
17Vin din țara lui Gerilă 
    Și mă cheamă Frigurilă, OM DE ZĂPADĂ 
    Sunt un omuleț tăcut 
   Vă salut și nu stau mult. 
 
 

    Să m-ascund iute în el. 
 
19 Eu sunt omul de zăpadă 
    Așezat în colț de stradă. 
    Vântul și cu soarele 
    Mi-au topit picioarele.    OM DE ZĂPADĂ 
   Chiar dacă-s mai mititel 
   Nu sunt supărat defel. 
 
20 Fulgii când încep să cadă 
    Se așterne iar zapadă. 
    Toții copiii vor veni,    OM DE ZĂPADĂ 
    Împreună vor trudi, 
    Dintr-un bulgăre mai mare 
    Îmi vor face iar picioare. 
 
21 Moșul azi când o să vină 
     Poate că-mi va da și mie 
     Un fular și-o pălărie, OM DE ZĂPADĂ 
     Fiindcă astea sunt cam vechi             
     Suflă vântul prin urechi 
     Și de aceea am răcit 
     Vorbesc gros și răgușit. 
 
22 Sprijinit într-un toiag 
     Aștept gloata de pitici. 
     Port pe cap o oală veche 
     Răsturnată pe-o ureche.OM DE ZĂPADĂ 
     Ochii negri și frumoși 
     Sunt cărbuni din vatră scoși. 
 
23 .Voi copii ați fost cuminți, 
     Ați ascultat de părinți? 
     Să căpătați bunătăți     OM DE ZĂPADĂ 
     Nu în ghetuțe un băț? 
 
CÂNTEC: MOȘ CRĂCIUN CU PLETE 
DALBE 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE                                          
IN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. inv. primar: Mitroi Lorena 

Scoala Gimnaziala Nr. 5, Drobeta Turnu Severin 
 
 
 
În relaţia şcoală - familie - comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, 

de simpatie şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Relaţiile dintre 
şcoală, elevi, familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe 
transmitere de informaţii şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra 
comportamentelor elevilor, pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de 
manifestare.  

Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 
probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte 
statornică, în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o 
generaţie sau două, relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare mai vădită în 
consideraţia pentru copil ce "are semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei 
copilului şi de încredere în potenţialul lui de dezvoltare" (Osterrieth, P., 1973, p.70).  

O relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, 
implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de 
un punct de vedere diferit. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii 
se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport 
care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea 
şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter 
opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În ţările dezvoltate, cu deosebire pe continentul 
nord - american, parteneriatele şcoală - familie - comunitate sunt esenţiale în procesul de educaţie a 
elevilor şi în succesul lor la şcoală.   

Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi comunitatea au o 
deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre 
nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din jur printr-un permanent 
dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se ghidează după anumite modele, imită 
diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile principii despre lume, despre viaţă.  

O relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, 
implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de 
un punct de vedere diferit. 

Cooperarea activă a şcolii şi a învăţătorilor cu ceilalţi factori educaţionali – familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale – trebuie să conducă la realizarea unor 
parteneriate viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor 
elevi. Şcoala trebuie să găsească formele optime prin care cei implicaţi în acest proces de educare să 
poată gestiona resursele umane, să aibă cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, să se poată adapta 
rapid la managementul schimbărilor din societatea actuală. Totuşi, rolul important, cel puţin acum, 
îl are şcoala, cadrele didactice, învăţătorul care, prin activităţile elaborate, pot dezvolta la elevi 
norme şi conduite sociomorale, pot dezvolta abilităţi şi conduite morale şi civice, în contextul 
european actual. 

 În acest sens, şcoala poate participa şi interacţiona dezinteresată cu familiile elevilor, poate 
iniţia activităţi utile în şcoală sau în afara acesteia, sprijină actorii implicaţi pentru a se cunoaşte pe 
sine şi pentru a înţelege normele moral - civice, poate îmbunătăţi calitatea vieţii şi performanţele 
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elevilor, poate forma abilităţi de gândire independentă şi critică etc. Familia reprezintă elementul 
cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile 
educative (extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare 
copiii. 

Prin prezentarea unor modele comportamentale, pe cât posibil într-o comunitate, veţi observa 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi o însuşire mai bună a valorilor morale. Una este să le vorbeşti 
despre cele mai importante funcţii în comunitate (primar, preot, poliţist etc.) şi alta este să 
vorbească ei însuşi cu oamenii care reprezintă aceste funcţii.  

Degeaba povestiţi despre obiceiuri şi tradiţii elevilor dumneavoastră dacă nu luaţi parte 
împreună cu ei şi oamenii din comunitatea locală la şezători, clăci, la slujbele de la biserică. Veţi 
vedea ce mult se mândresc şi nu vor mai conteni povestind despre ce-au realizat. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a 
conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio - moral am urmărit 
implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Activităţile desfăşurate au avut tocmai 
rolul apropierii de aceste instituţii, a comunicării directe şi a unui schimb de impresii şi păreri. 
Elevii au participat cu interes şi chiar s-au pus în situaţii de viaţă adevărate fiind primar, poliţist, 
preot, doctor, etc. 

Concluziile întâlnirilor, aprecierile făcute de participanţi în timpul evaluării finale a activităţilor, 
ecourile parteneriatului au dovedit că acţiunile de sensibilizare comunitară desfăşurate au 
reprezentat un important cadru organizat de dialog şi comunicare, aşteptat de mult şi resimţit ca 
necesar de toţi participanţii. S-a constatat o dorinţă de colaborare, conştientizându-se importanţa 
şcolii pentru comunitate şi necesitatea sprijinirii şcolii de către aceasta. 
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Colaborarea dintre școală și familie, o componentă importantă a educației permanente 

prof. înv. primar Mitu Camelia,                                                                             
Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”, Brăila 

 

După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, 
alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare 
pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân 
în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o 
serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu 
se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia.  

Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de 
comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la 
școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât 
și acasă. După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță 
naturală, ci într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în 
domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în 
domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, 
angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu 
părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai 
ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o 
comportare corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte 
locuri este una corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea 
mai prețioasă” (Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 
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Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 
cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit 
„Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. 
Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 
părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își 
poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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În așteptarea lui Moș Crăciun – parteneriat Școală – Familie 
 

Prof. Mîțu Sabina-Olga 
Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” Glimboca 

 
 

„A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” (Mantegazza) 
 
 
Educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții, după cei șapte ani de acasă, 

școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate. 
Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, 
dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor.  

Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în 
domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și 
priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în 
diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 
cu aceasta. Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate 
ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să 
identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este deter-
minantă în educarea copiilor.  

Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și 
rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o 
sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit „În așteptarea 
lui Moș Crăciun”. În cadrul acestei activități fiecare clasă a pregătit un moment împreună cu 
învatățoarea de la clasă sau cu profesorul diriginte. Acest tip de activitate extracurriculară a 
reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie 
în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul 
didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Elevii clasei la VII-a, a căror diriginte sunt, au pregătit o mică scenetă intitulată: „În seara 
Nașterii lui Isus”, în care se povestește cum Irod s-a temut că împărăția i se va sfârși o dată cu 
nașterea Mântuitorului. 

Iar în calitate de profesor de limba engleză și franceză, am realizat împreună cu toți elevii de 
gimnaziu un moment de colinde în care am împletit limbile engleză și franceză cu limba română. 

Acestă activitate a avut un impact semnificativ atât asupra elevilor, deoarece i-a provoacat să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în 
culegerea de informaţii, în pregătirea scenetei, dar și părinții au avut un rol major fiind responsabili 
cu realizarea costumelor potrivite. 

Un real parteneriat între şcoală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. înv. preşc. Mladinovici  Cristiana 

Prof. înv. preşc. Pătrulescu Aneta 
 
 

„Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o civilizație”. 
Maria Montessori 

 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori și are ca obiectiv formarea integrală a 

copiilor. Școala, alături de familie și de întreaga societate,  are un rol esențial în educarea copiilor, 
fiindcă educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Andrei Cosmovici spune 
că „se disting două forme ale învăţării: învăţarea spontană, neorganizată, care are loc în familie, în 
grupurile de joacă, în timpul exercitării profesiunii etc. Ea mai este denumită şi învăţare socială. 
Cealaltă formă este învăţarea sistematică, realizată în şcoli ori în cadrul diferitelor stagii de 
instruire, de calificare. Aceasta, fiind o formă de activitate instructiv-educativă planificată, 
organizată pe baza unei experienţe acumulate timp de multe secole şi analizate de filosofi şi 
pedagogi străluciţi, este mai eficientă, dă un randament mai mare.”1 Procesul de învăţământ are 
semnificaţia unui exerciţiu amplu de modelare spirituală şi fizică a personalităţii. Această acţiune 
se desfăşoară în şcoală, care este un vast laborator de metamorfoze umane, la nivel individual şi de 
grup.2 

Colaborarea tuturor factorilor educaționali, în primul rând între școală și familie, este imperios 
necesară. Școala nu-și va putea duce la îndeplinire complet sarcinile, mai ales cu elevii cu anumite 
probleme la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale, de muncă și de viață ale copiilor. De 
asemenea, anumite aspecte care țin de comportamentul elevilor cum ar fi: absențele, disciplina, 
modul de reușită la învățătură, nu pot fi cunoscute și nu se vor putea rezolva, într-un mod eficient, 
fără contactul cu familia. Pentru a oferi copiilor o educație integrală este nevoie de existența unor 
canale de comunicare și acțiuni ale familiei cu școala. Părinții nu au cum să cunoască, pe deplin, 
psihologia propiului copil dacă nu află și modul acestuia de comportare în condițiile școlare. 
Activitatea pe care copilul o desfășoară acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală 
și invers. Procesul educațional se realizează atât la școală, cât și acasă. Colaborarea familiei cu 
școala/grădinița și  participarea activă a părinților în viața școlară a proprilor copii se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mult mai bun, relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

 Relația familie-profesor este unică și originală și din această cauză ea trebuie să fie 
individualizată și să se bazeze pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Sunt mai multe forme de colaborare: 
-Serbările copiilor care sunt organizate de către școală cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, de 8 

Martie, de Paști, de 1 iunie, de sfârșit de an școlar, etc.  
-Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții  cum 

ar fi: vizite la monumente ale eroilor, la muzee, la fabrici, etc. 
-Participarea părinților la diverse activități demonstrative  
-Participarea părinților alături de copii la ateliere de lucru pe care cadrul didactic le organizează 
Referatele prezentate în fața părinților în diverse momente, cu teme pe bază de fapte și date 

concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);  
- Organizarea de concursuri sau a unor expoziții cu lucrări executate de către copii;  
- Ședințele cu părinții care sunt organizate de către cadrul didactic; 

                                                 
1 Cosmovici A., Iacob L., Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 1999, pag.121 
2Creţu,E.,Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar , Editura Aramis, Bucureşti, 1999. 
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 - Consultări individuale pe diverse teme;  
 - Vizitele la domiciliu, atunci când este cazul sunt o altă formă de colaborare; 
 - Vizitarea unității de învățământ de către părinți. etc  
Deci, în concluzie, putem spune că familia și școala influențează dezvoltarea copilului și 

procesul educativ, de aceea este importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare a copiilor. „Învățarea specific umană - reprezintă însușirea experienței sociale 
de către un individ sau un grup uman. Trăind în societate (într-un mediu social dat) și stabilind 
raporturi de comunicare, cooperare, afective etc. cu semenii săi, fiecare individ își însușește, 
selectiv, o parte din experiența socială, teoretică și practică, a generațiilor anterioare...își însușește 
următoarele elemente: limba și limbajul, operațiile gândirii și structurile sale cognitive (noțiuni, 
judecăți, raționamente, scheme operaționale), cunoștințe, priceperi, obișnuințe, atitudini și 
aptitudini, modele de acțiune și de comportare, modele afective, decizionale, criterii de apreciere 
etc.”3 

                                                 
3 Postelnicu C., Fundamente ale didactici școlare, Editura Aramis, București, 2000, pag.52 

329



SERBARE 
 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 
Mlădinoiu Luciana 

 
 
CÂNTEC ” IARNA” 
 
Iarna cea geroasă 
A sosit acum 
Bulgări de zăpadă 
Își fac loc pe drum. 
Veselia-i mare 
Pentru noi cei mici 
C-alergăm pe stradă 
Ca niște voinici. 
Iarna a sosit în haină albă 
Țurțuri stau la streșini salbă, 
Haideți copii acuși 
Veseli toți la săniuș 
Și când fulgii încep să cearnă 
Aranjați pomul de iarnă. 
 
Uite, a venit zăpada 
S-a umplut îndată strada 
Casele sunt albe, toate,  
Ca în basme fermecate. 
Nu mai stau o clipă-n casă 
Uit de lecții și de masă 
Gândul cel ghiduș îmi vine 
Haideți iute lângă mine... 
Vin băieții de pe stradă  
Facem omul de zăpadă. 
Cred că neaua este rece 
Nici o fată nu mai trece. 
Noaptea cade, frigul vine 
Mama spune: ” Hai cu mine!” 
Timp de joacă mult mai este 
Este timpul din poveste. 
 
Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ, 
Cu-alai de mândre sǎrbǎtori 
Bogatǎ-n datini şi-obiceiuri, 
Cu dalbe flori şi cu ninsori. 
Cad fulgii albi şi sclipitori 
Şi-n dansul lor lin şi uşor 
Coboarǎ îngeri drǎgǎlaşi 
Ce vin în vis la copilaşi. 
Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ, 
Tu ni-l aduci pe Moş Crǎciun 
Sǎ îl primim cum se cuvine, 
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Cǎci Moşul, uite-l vine, 
Cu daruri multe de pe drum. 
 
Astăzi noi ne-am pregătit 
Obiceiul stămoșesc 
Prin grai dulce românesc,  
Anul care se termină 
Ne-a găsit cu masa plină. 
Casa nouă îngrijită 
Pentru oaspeți pregătită 
Da” văd că sunteți pregătiți 
Să ne întâmpinați 
Casa frumos a-ți aranjat 
Bucate bine-ați preperat 
Să-i dăm drumul la colindat… 
 
-SsssT! Ce se aude afară? 
-Sosesc colindătorii! Vin-o repede să îi întâmpinăm… 
Aho! aho! 
S-aveți parte de noroc 
Să luați viața ca pe-un joc 
Să aveți bani la cingătoare 
Și inima ca o floare. 
Pasul tot neostenit 
Sufletul neobosit. 
Să trăiți, să trăiți  
Întru mulți ani fericiți 
Și ca ei să-mbătrâniți 
Tot cu mesele întinse 
Cu făcliile aprinse 
Să petreceți împreună 
Până-n veci cu voie buna! 
 
 
DANS ”SANIE CU ZURGĂLĂI” 
 
 
 

În seara de Ajun 
Se-aud venind pe drum          
Însoțiți de dalbe flori           
Cete de colindători.            
Și apropiindu-se de casă                                 
Bat din poartă-n poartă           
Aducând din depărtare           
Lumii, vestea cea mai mare!           
Sculați-vă, gazde mari                             
E seara de Crăciun            
Sculați voi români plugari           
Că vă vin colindători            
Noaptea pe la cântători                            
În seara de Crăciun! 
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Primenește-ți gazdă casa 
Umple vadra, pune masa, 
Fă potecă prin grădină 
Și-n pridvor ține lumină 
Că venim de multișor, 
Drumul nu ne-a fost ușor,  
Tot prin viscol, tot prin gloată, 
Ziua toată, noapte toată, 
Gerul iernii ne-a pătruns, 
Dar de ajuns tot am ajuns, 
Să-ți cântăm, să-ți colindăm, 
Vestea nașterii să-ți dăm. 
 
Azi e mare sărbătoare 
Ne pregătim de ziua cea mare 
Să arătăm tuturor 
Obiceiuri minunate  
De la străbuni adunate. 
Am pus pâine, vin pe masă 
Că astăzi din casă-n casă 
Iarăși vin colindători 
Că așa-i de sărbători 
Noi gazdele primitoare 
Ne-am gătit de sărbătoare 
Să primim colindători 
Fetele mândre și feciori.  
Acum în prag de iarnă 
Și-n prag de sărbători 
Și mic și mare așteaptă 
La geam colindători 
Cu lumânări de ceară 
Și becuri multe, multe 
Sub crengile bogate 
Și spun colinde multe! 
De-atunci, în seara de Ajun 
Creștinu-n parte cei mai bun 
Și nu se opresc din colindat 
Până ce toți n-au ascultat 
Povestea lui Isus cel lăudat! 
- Primiți colindătorii? 
-Primim, primim! 
- Bine-ați venit! 
Am venit sǎ colindǎm 
De bine sǎ vǎ urǎm, 
Sǎnǎtate, mult noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Colindǎm de sǎrbǎtori, 
Noaptea pe la cântǎtori 
Şi aceastǎ zi sǎ fie 
La mulţi ani, cu bucurie 
Cǎ-i seara de Ajun 
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Colindǎm pentru Crǎciun. 
La mulţi ani, s-aveţi folos, 
De naşterea lui Hristos! 
 
-Mulțumim colindători 
Căci veniți la noi mereu 
Să ne amintiți cuvântul  
Fiului lui Dumnezeu 
 
Dacǎ eşti un creştin bun 
Îl ajuţi pe Moş Crǎciun. 
Dacǎ ai suflet milos 
Îl primeşti azi pe Hristos. 
Pe Hristos astǎzi nǎscut, 
Într-o iesle aşternut. 
În seara Ajunului 
Sfântǎ a Crǎciunului. 
Tot creştinu-i bucuros, 
În inimǎ-i cu Hristos! 
Lumina-n suflet i-a pǎtruns 
Prin naşterea lui Iisus. 
 
Ce bucurie şi ce veselie! 
Copiii nu mai pot de nerǎbdare, 
Sǎ-mpodobeascǎ bradul cu ghirlande, 
Cǎ vine Moş Crǎciun, un oaspete mare. 
Bradul cu globuri şi steluţe mii, 
Ca-ntr-o poveste strǎluceşte 
Dar nu e vis, e-adevǎrat, 
Cǎci astǎ searǎ , 
Moş Crǎciun  soseşte! 
 
E sărbătoare,  
Și e cânt în casa noastră, acum 
În sobă se aud lemnele arzând, 
În seara de Crăciun. 
Iar voi fetelor cu străduință, 
Puneți-vă câte o dorință 
Eu în seara de Ajun, 
Vreau zăpadă de Crăciun, 
Și mai vreau să vină și Moș Crăciun. 
Aș mai vrea tot asemenea, 
Sănătate, mulți prieteni 
Să vină la noi în casă 
Fețe multe luminate. 
 
Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm: 
Sănătate și noroc 
Și tot anul plin de rod! 
Zile bune vă urăm 
Zile bune și tot pline 
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De belșug și de lumină. 
Și, dacă tot am veni 
Vom petrece, negreșit, 
Vom cânta și vom juca, 
Colinde vom asculta 
Și proverbe, zicători,  
Și-om pleca acasă-n zori! 
 
”JOACĂ  HORA” 
 
Steaua sus pe cer se-arată, 
Neaua pare că-i de puf. 
Clopoţei cereşti revarsă 
Praf de aur prin văzduh! 
Se aud la geam colinde, 
Lumea pare c-a-ngheţat. 
Gerul mantia-şi întinde, 
Cine doarme răsfăţat? 
Somn cu vise legănate 
În pătucul cald şi bun? 
O fi vântul la fereastră? 
Ştiu eu cine-i! Moş Crăciun! 
 
Vin copii colindători 
În ajun de sărbători, 
Vin copiii voinicei 
Cu glasuri de clopoței. 
Iată-I vin pocnind din bici, 
Cu buhai și cu tilinci 
Și încep a colinda 
Pe la case a ura. 
Vin copiii,vin în lanț 
Să vă spună tuturor 
Veselul lor plugușor 
Să vă spună sănătate, 
Mult noroc și spor în toate. 
Doamne, binecuvântează 
Clasa care o urează! 
                           
Aho, aho 
Bună seara la fereastră 
Bună seara, gazda noastră 
De dormiți, de nu dormiți 
Ia sculați de ne-auziți 
Iar ceilalți care sunteți 
Gălăgie nu făceți 
Stați așa, frumos în sală 
Și-ascultați urarea noastră! 
Zurgălăi și clopoței 
Mânați măi! 
Vă urăm ca noul an 
Să vă aducă saci de bani 
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Să vă bucurați de ei 
Să ne creșteți voinicei! 
Zurgălăi și clopoței 
Mânați măi!!!! 

 
-Ce bine-i de sărbători 
Vin mereu colindători 
Dar ce e cu această larmă? 
 
-Primiți cu capra? 
-Primim, primim! Poftiți înăuntru! 
  
Ța, ța, ța căpriță ța 
Te-am adus din Africa  
Te-am adus cu avionul 
Și  ți-am dat cu biberonul 
Asta-i capră din câmpie  
Și dă lapte în neștire 
Asta-i capră de la noi 
Și n-o dau pe patru boi. 
Ța, ța, ța căpriță ța 
A plecat capra-n pădure 
După fragi și după mure 
Fragi și mure n-a aflat 
Capre-i arde de-alergat 
Gazdă dacă ieși afară 
Nu ieși cu mana goală! 
 
”DANS + CÂNTEC CAPRA” 
 
Sorcova vesela 
Peste țară- primăvară 
Și la casă și la masă 
Unde stați, unde umblați 
Voie bună să aflați 
De ponei și de viței 
Parte să aveți de ei. 
La casă și la plug  
S-aveți spor și mult belșug 
Și cu multă bucurie 
Să trăiți în veselie 
Să trăiți, să-mbătrâniți  
Întru mulți ani fericiți! 
La anu” și la mulți ani! 
 
Aho! Aho! Aho! Părinți, bunici! 
Ascultați ce zic aici: 
Am venit la colindat 
Și-avem multe de urat! 
Stăm aici, cu mic, cu mare 
Să va facem o urare: 
Prin omătul de pe cale 
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Anul Nou vine agale. 
I-am trimis vorbă să vină 
Să v-aducă-n pumni lumină 
Fericire, sănătate, 
De iubire s-aveți parte! 
Lângă brad, pe lângă foc, 
Să vă umple de noroc 
Noi mergem să sorcovim 
Și umblăm din casă-n casă 
Purtând sorcova frumoasă. 
 
Bună seara c-a-nserat 
Noi cu plugul ne-am luat 
Pe la case și în an 
Cum a zis badea Traian 
La mulți ani cu sănătate 
Să va dea domnul de toate 
La mulți să trăiți 
Să vă găsim fericiți! 
Nu mai este însă alta 
Noapte sfântă ca aceasta 
Noi păstrăm obiceiul bune 
De pe vremurile străbune 
Și-am păstrat cu-nsuflețire 
Obiceiuri de iubire 
Mulți ani să trăiți 
Mulți ani fericiți! 
Ia mai mânați măi…… 
 
 Mâine anul se înoiește 
Plugușorul se pornește 
Și pe toți ne-n veselește 
De la mic până la mare 
Să strigăm înc-o urare: 
Pentru anul care vine 
s-aveți mult belșug și bine 
Câte pietre sunt la munte 
Atâtea cornute-n curte. 
Am venit cu voie bună 
După datină străbună 
Să urăm și noi pe aici 
Că suntem plugari voinici 
Plugărei și clopoței 
Ia mai mânați măi flăcăi….Hăăăi….. 
 
Busuioc verde pe masă 
Rămâi gazdă sănătoasă 
Busuioc verde pe jos 
Rămâneți toți sănătoși 
Casa să vă fie plină 
De e cerului lumină 
Ziua Sfântului Vasile  
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Să vă fie tot spre bine 
Mulți ani să trăiți 
Mulți ani fericiți! 
Ia mai mânați măăăiiii… 
 
DOMN DOMN SĂ-NĂLȚĂM 
 
Și-acum la sfârșit de serbare 
Noi vă facem o urare 
Toate bune-n viitor 
La părinți noi urăm spor 
Iar la anul care vine 
Moș Crăciun să ne trăiască 
Și acum să sosească! 
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Importanţa parteneriatului familie - grǎdiniţǎ 

,,Copil fericit, pǎrinte mulţumit!” 
 

Prof. Moale-Coza Diana-Mirela 
Școala Gimnazialǎ ,,Marin Preda”-G. P. P. Piteşti 

 
 
Parteneriatul îşi propune să construiască relaţii strânse între familie şi grădiniţă, să stabilească un 

sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. Acest gen de 
activitate educaţională oferă un mediu propice influenţării pozitive în educaţia copilului. 

Obiectivele acestui parteneriat sunt: 
-consilierea părinţilor în scopul învăţării strategiilor de relaţionare comunicare cu copiii lor; 
-înştiinţarea părinţor  cu privire la progresele copiilor şi percepţia pe care o grădiniţa despre calităţile 

sau problemele lor; 
-participarea directǎ la expunerile şi discuţiile cu persoane specializate diferite domenii; 
-participarea activǎ şi afectivǎ la acest parteneriat. 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 

acțiuni ale familiei cu grădiniţa , doar așa se poate produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și 
socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor 
impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a 
părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre grădiniţǎ. Familia și școala trebuie să împartă 
responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 
copilului. Între familie și grădiniţă trebuie să existe o comunicare foarte strânsă.  

 
CALENDAR DE ACTIVITĂŢI 

Perioada Conţinuturi Modalităţi 
de realizare 

Locul 
desfăşurării 

Septembrie 
 

,,Să ne cunoaştem 
mai bine!” 

Organizarea activităţii în 
cadrul parteneriatului 
Chestionare 

Sala de grupă 

Octombrie  ,,Târgul Toamnei ABC "- 
Antreprenoriat, Bucurie, 
Creativitate 

Expoziţie cu vânzarea 
produselor copiilor 
 

Școala gimnazialǎ  
G.P.P. 

Noiembrie 
 

Sănătoşi şi fericiţi! 
 

Consiliere 
Invitat: medic 
pediatru. 

Sala de grupă 

Decembrie 
 

Armonia sărbătorilor 
de iarnă 

Program 
artistic 

Sala de grupă 
 

Ianuarie 
 

Domeniul 
Ştiiţnă 

Activitate 
demonstrativă 

Sala de grupă 

Februiarie 
 

Domeniul 
limbă şi comunicare 

Activitate 
demonstrativă 

Sala de grupă 

Martie 
 

,,Târgul mǎrţişorului ABC"  -  
Antreprenoriat, Bucurie, 
Creativitate 

Expoziţie cu vânzarea 
produselor copiilor 
 

Școala gimnazialǎ  
G.P.P. 

Aprilie  Am eu am 
drepturi! 

Consiliere 
 

Sala de grupă 
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Colaborarea familiei cu grădinița are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra copiilor, 

părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
 

Mai 
 

Asteptările părinţilor - 
întotdeauna îndreptăţite? 

Expunere: „Comunicarea - 
ascultare activă!" 
Invitat: psiholog 

Sala de grupă 

Iunie 
 

Carnavalul poveştilor! Program  artistic 
Finalizarea proiectului 

Sala de grupă 
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Serbările școlare în grădinița de copii 
 

Prof. inv. presc. MOCAN MIHAELA-CLAUDIA 
Școala Gimnazială Nr. 1 Nucet, GPN Nr. 2 Băița 

 
 
Serbările sunt manifestări festive, cu programe complexe, prilejuite de sărbătorirea diferitelor 

evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 
şcoală.   

Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită conţinutului 
de idei şi de sentimente a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin de speranţe a poporului 
nostru. De aceea, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiilor trebuie să li se vorbească despre 
frumuseţea folclorului românesc, să li se cultive interesul pentru cântecul şi dansul popular, pentru 
obiceiurile şi tradiţiile acestui popor, pentru că ele contribuie, în mare măsură la dezvoltarea 
competenţelor de comunicare orală şi scrisă. În cadrul acestor activităţi elevii reuşesc să-şi 
îmbogăţească vocabularul, să interacţioneze bine cu persoanele din jur, să-şi exprime gândurile, 
stările, sentimentele, opiniile, să-şi cultive răbdarea, stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea, 
spiritul de echipă.    

În grădiniţă, serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, al 
cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. Prin specificul 
său, educaţia nonformală în grădiniţă, pune în lumină şi alte aspecte ale demersului formativ, cum 
ar fi: varietate, flexibilitate şi posibilitatea de diferenţiere a conţinuturilor şi tehnicilor de lucru.   

 Noi, educatoarele, încercăm să transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile 
și datinile așa cum le-am moștenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor 
populare și a obiceiurilor românești o constituie serbările.Ele sunt un izvor de bucurii și satisfactii 
care creează copiilor o stare de bună dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și 
estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri- cântăreț, dansator, povestitor, creator de 
obiecte artizanale, formându-și sau perfectionându-și o serie de abilități artistice. Serbările au o 
importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, transmit un anumit 
mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru realizarea unui scop 
comun, reușita serbării. 

Ca mijloc al educaţiei nonformale, serbarea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea şi 
dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-şi 
manifeste interesele, să-şi exprimesiile şi trăirile.  

În altă ordine de idei, serbarea impune şi educatoarei competenţe speciale, întrucât în cadrul 
acesteia se interferează mai multe domenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strtegiile, se 
înmănunchează mai multe genuri artistice ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în 
care copiii mici obosesc destul de repede.   

Despre importanţa serbărilor în viaţa copilului şi chiar a părinţilor, voi accentua implicaţiile 
acesteia în dezvoltarea personalităţii copilului:  

 -serbarea antrenează întregul potenţial intelectual, moral, estetic, afectiv, volitiv şi fizic al 
copiilor; 

 -înlesneşte participarea activă a copilului la construirea propriului traseu de învăţare;  
-serbările sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l creează şi atmosfera încărcată de emoţii;   
-este o oportunitate de a relaţiona  cu grupul într-un alt mod;  
-înlesneşte cunoaşterea potenţialului creativ al copilului dar şi al educatoarei; 
-oferă mijloace de cultivare consecventă a înclinaţiilor, aptitudinilor şi intereselor;  
-contribuie la lărgirea orizontului cognitiv;  
-face apel la toată gama trăirilor afective; 
-răspunde nevoii copilului de nou şi de frumos;  
-îi ajută pe copii să-şi disciplineze comportamentul;  
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-oferă posibilităţi multiple de a cunoaşte mai bine copilul cu preocupările, interesele şi 
aptitudinile sale.   

 În proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordonate majore  
1. Mişcarea, atmosfera de veselie şi destindere.  
2. Atmosfera încărcată de emoţii ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil. 
În contextul general al pregătirii unei serbări, în special, arhetipul educatoarei se conturează cam 

în modul următor: informată, flecxibilă, cu deschidere la noi experienţe, cooperantă, atentă la 
nevoile participanţilor şi, mai ales, caracterizată de cele patru adjective: actuală, activă, atractivă şi 
artistă.  

În preajma sărbătorilor, mai ales cele de  iarnă, se organizează programe artistice cu scopul de a 
valorifica tradițiile, obiceiurile, specificil poporului nostru.  

Copiii cântă colinde,recită poezii  se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la grădiniță, dar și în
 cadrul familiei. 

Frumusețea colindelor parcă împarte în zare inocența, puritatea, iubirea, dragostea de aceste 
comori preluate din moși-strămoși. 

Serbările şcolare sunt activităţi extracurriculare tradiţionale, care au mari valenţe educative. 
Aceste activităţi permit exprimarea activă nu numai a câtorva preșcolari mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de copii, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. Toate aceste activităţi au un rol formativ, dar ele îşi ating scopul numai în măsura 
antrenării preșcolarilor la realizarea lor, punând în valoare capacităţile intelectuale, afective, estetice 
şi fizice ale copiilor. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi pentru a realiza buna dispoziţie şi 
participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării spectacolului. Serbările copilăriei, 
momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, întăresc şi fortifică 
sufletele viitorilor adulţi.Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului 
şi stimulează gândirea creatoare.  

Cadrele didactice care lucrează cu copiii de azi, ei înşişi coparticipanţi la creaţiile celor pe care-i 
instruiesc, pe baza experienţei concrete şi a măiestriei lor pedagogice, afirmă că preşcolarii dispun 
de un potenţial creativ important. Stă în puterea noastră să-i canalizăm , să-i dezvoltăm, astfel ca el 
să fie fructificat în folosul copiilor, al oamenilor şi al societăţii.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE                                       
IN PARTENERIAT CU PARINTII /SERBARILE SCOLARE 

 
PROF. INV. PRIMAR, MOCANASU ANCA 

 
 
 

   În şcoală, metoda dramatizării folositǎ ṣi în proiectele exrtacurriculare constă în interpretarea 

de către elevi a unor scenete, fabule, poveşti şi povestiri accesibile, referitoare la fapte, evenimente 

cum ar fi Nasterea Domnului, date, întâmplări cotidiene, trăite de copii, sau din istoria ţării.  

Îndrumaţi de învăţători, ei  transpun în planul jocului cu roluri, poveştile, datele, faptele similare ale 

diferitelor materii pentru înţelegerea lor vie şi concretă.       

Copiii sunt tentaţi să imite eroii preferaţi. Cunoştinţele, impresiile, emoţiile sunt prezentate în 

desfăşurarea lor, prin intermediul mimicii, pantomimei, gestului, improvizaţiei şi integrate 

momentelor verbale, îmbogăţind procesele intelectuale, provocând stări afective pozitive intense.  

O dramatizare cu adevărat reuşită trebuie să aducă un folos maxim, să dea elevului o informaţie, 

o învăţătură morală. Dacă educatorul ştie să aleagă scenete adecvate vârstei copiilor, acesta este un 

început promiţător pentru transpunerea acestora in cadrul unor mari spectacole.  

 
 Dramatizările constituie de foarte multă vreme o modalitate de exprimare artistică şi un 

prilej de punere în valoare a elevului, mai ales în cadrul serbărilor şcolare,in special cele de 
Craciun.  

Fie că este abordata în cadrul clasei sau intr-un cadru mai amplu,spre exemplu in cadrul unor 
spectacole pe scena unor institutii ,serbareascolara  poate fi considerat un act educaţional deoarece: 

    -dezvoltă  capacitatea de comunicare; 

    -dezvoltă memoria, imaginaţia, capacitatea de analiză, introspecţia,   

    empatia, 

    -accesibilizează elevul spre însuşirea conţinuturilor literare într-o manieră activă; 

    -creează un prilej de însuşire a unor valori morale, estetice, sociale. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 
Ed. Mocanu Daniela 

 
 Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 

pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum 
formesză baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi 
primele modele copiate cu fidelitate de copii. Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru 
optim în care să se dezvolte şi această răspundere revine în mare măsură familiei care poate 
îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa.  Familia oferă copilului un 
mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor 
deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc 
în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, familia 
contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.  

 Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, 
asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că 
familiile învaţă împreună cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să 
înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său. 

 Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

 După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, 
alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare 
pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân 
în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Părinții 
nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în 
condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și 
invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă.  

 După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci 
într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare 
corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

 Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoala şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi 
pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia 
copilului prin educaţie. relaţia cu familiile este din ce în ce mai încurajată de şcoală; consiliul şcolar 
include reprezentanţi ai (asociaţiilor) părinţilor, cu rol decizional în toate problemele educaţionale; 
organizaţiile de părinţi sunt acceptate şi încurajate în activitatea şcolară; profesori specializaţi 
(consilieri) tratează problemele excepţionale ale colaborării cu familiile; organizaţiile de profesori 
recunosc statutul şi rolul asociaţiilor de părinţi; administratorii şi politicienii educaţiei insistă asupra 
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importanţei relaţiei familie-şcoală; formarea profesorilor abordează problema relaţiei cu familia, ca 
una din problemele importante; se organizează cursuri pentru profesori şi părinţi. 

 Comunicarea sinceră şi deschisă, încrederea reciprocă între părinţi şi profesori, între părinţi şi 
copii, asigurarea înţelegerii şi ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăşi dificultăţile, fără 
derogări de la muncă, cinste şi obiectivitate, sunt în măsură să asigure progresul şcolar al copilului 
şi dezvoltarea personalităţii sale potrivit particularităţilor lui de vârstă şi individuale. Părinţii trebuie 
să fie conştienţi, respectiv conştientizaţi, asupra scopului comun al familiei şi al şcolii în ceea ce 
priveşte formarea copilului şi asupra faptului că şcoala continuă şi completează educaţia copilului, 
dar nu este în măsură să preia sarcinile familiei. Neînţelegerea rolului familiei de către părinţi, 
neconcordanţele dintre educaţia în familie şi cea şcolară, dezinteresul unor părinţi, se pot corecta, 
cel puţin parţial, printr-o bună colaborare între şcoală şi familie. O formă eficientă de întărire a 
colaborării dintre şcoală şi familie o constituie parteneriatele. Expresia parteneriat cu familia nu 
înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii mai vechi în care familia era informată periodic ori la 
cerere, asupra evoluţiei copilului în activitatea şcolară. Este vorba de o schimbare de statut a 
familiei în raport cu şcoala. Familiei îi revin acum mai multe drepturi, dar şi sarcini sporite. 
Schimbările în plan socio-economic exprimă necesitatea reală a colaborării între şcoală şi familie 
atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi în cooperarea în alegerea 
programelor de instruire şi educare (curriculum la decizia şcolii), pentru cunoaşterea personalităţii 
copiilor, pentru orientarea şcolară şi profesională. 

 Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează 
serbări care costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 
copiilor.  Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a 
decorului, în organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări.  Meseria de 
părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna colaborare 
a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 
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„VENIȚI LA VIFLAIM!” 

-programul serbării de Crăciun- 
 

Profesor învățământ primar, Maria Mocanu 
Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” 

Loc. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța 
 
Crăciunul este sărbătoarea de suflet a creștinilor, în general, și a românilor, în mod special. Este 

momentul anului când bucuria Nașterii Mântuitorului topește noianul grijilor cotidiene și umple de 
armonie întreaga societate. Este momentul când întunericul firesc este străpuns de cântul cald și 
inocent al copiilor plecați cu „Bună dimineața!” ori cu „Florile dalbe” și „Lerui-ler”.  

Dar câți din generația părinților și copiilor de astăzi mai cunosc  frumoasele legende țesute în 
jurul Nașterii Prea-Sfinte, a bradului de Crăciun? Este motivul pentru care mi-am propus să realizez 
o serbare de Crăciun, prin intermediul căreia să prezint aceste frumoase legende transmise prin 
tradiție populară, prin povești și colinde, și care să îndemne pe „micii artiști” și  spectatorii la 
reflecție, la meditație, să ne îndemne pe toți să punem preț pe calitățile pozitiv-umane și mai puțin 
pe cele comerciale. 

Versurile colindului „Creștinilor, noi astăzi un praznic mare-avem” și ale poeziei lui Coșbuc –
„În seara de Crăciun” m-au inspirat să pun în scenă momentele emoționante care preced și urmează 
Nașterea Mântuitorului. Pentru început, am prezentat momentul apariției pe cer a Stelei care îi 
călăuzește pe cei trei magi. Apoi este reliefat tabloul păstorilor,  care sunt uimiți de de minunea de 
pe cer, dar și de cântarea îngerilor care vin cu flori de măr în mână spre umilul sălaș în care se află 
Sfânta Familie.  

În antiteză cu ieslea sărăcăcioasă în care se va naște Hristos, este prezentat un colț al palatului 
lui Irod, plin de aur și bogății. Este prezentat dialogul dintre magi și regele Irod și se încearcă să se 
sublinieze caracterul viclean, plin de răutate și egoism al conducătorului statului, dar și credința 
magilor care dejoacă planurile diabolice ale regelui.  

Conduși de Stea, magii ajung în grajdul în care s-a născut mântuitorul. Corul intonează vesele 
colinde: „Cerul și Pământul”, „Astăzi s-a născut Hristos!”. Craii își prezintă darurile aduse 
Pruncului și prezintă spectatorilor semnificația acestor daruri: tămâia – semn al prezenței lui 
Dumnezeu, dar și al jertfei aduse divinității, smirna semnifica sacrificiul pe care urma să îl facă 
Mântuitorul, iar aurul era adus în dar Regelui Lumii. 

După plecarea magilor, un elev recită versuri prin care este relatat momentul în care Irod ordonă 
uciderea pruncilor. Alți elevi, redau momentul fugii în Egipt. Este momentul în care am introdus 
„Legenda Bradului”. Maica Sfântă, urmărită de ostașii lui Irod,  caută adăpost sub poala unui stejar, 
apoi a unui fag. Rând pe rând este refuzată, numai bradul credincios îi ascunde pe fugari sub umbra 
sa deasă. Drept răsplată, Maica Domnului îl binecuvintează să fie Pom de Crăciun și să aducă 
bucurie în casele creștinilor.  

La reușita spectacolului au contribuit și părinții care s-au implicat în realizarea costumelor de 
îngeri, păstori, crai, Irod, ostași, dar și de pomi, în realizarea și montarea decorurilor. Pentru 
aceasta, au studiat diferite surse istorice pentru a realiza costumații și decoruri cât mai veridice. 
Elevii au venit cu propunerea de a se folosi cât mai multe materiale reciclabile, pentru protejarea 
mediului înconjurător și pentru o folosire eficientă a resurselor materiale.  

Pentru crearea replicilor personajelor m-am inspirat dintr-o veche carte de colinde, moștenită de 
la părinții mei, din manualele de religie  și din serbările cu tematică de pe didactic.ro.  

Întregul proiect a fost o reușită pentru că a integrat armonios cunoștințe și abilități dobândite în 
orele de limbă și literatură română, de religie, de istorie, de educație civică, de arte vizuale și 
abilități practice și de muzică. Părinții s-au implicat, fiind alături de copii și lucrând alături de ei la 
realizarea proiectului, au reușit să se cunoască mai bine între ei și să descopere lucruri noi despre 
competențele dobândite de elevi pe parcursul școlarității mici.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE                             

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

Profesor pentru învățământul primar Roxana MOCANU 
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 
Parteneriatul şcoală – familie – comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată 

de diferite documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional şi de cercetările în 
domeniul educaţiei. În România, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt 
consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai procesului de învăţământ (Țibu și Goia, 2014).  
Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Obstacolele 
relaţiei şcoală – familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la 
profesori) sau de ordin material (relaţia şcoala – familie cere un surplus de efort material şi de 
timp). Se pot deosebi trei etape în evoluţia relaţiei familie – şcoală: 

 etapa şcolii autosuficiente: şcoala este considerată o instituţie închisă, care nu influenţează 
mediul familial şi nu se lasă influenţată de el; 

 etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influenţa factorilor 
familiali asupra rezultatelor şcolare, dar părinţii continuă să creadă că şcoala este autosuficientă; 

 etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinţii şi profesorii descoperă împreună că 
neîncrederea este puţin câte puţin înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii. 

Conform lui Epstein (2010) implicarea părinţilor în colaborarea cu şcoala reprezintă un rol 
semnificativ atât în ceea ce priveşte dezvoltarea cât în şi educaţia copiilor, acestea fiind considerate 
avantaje atât pentru părinţi, cât și pentru profesori respectiv comunitate. Cu toate acestea, practica 
indică, în şcolile de masă, dar mai ales în şcolile din medii dezavantajate existenţa unor bariere 
culturale, psihologice şi sociale care blochează nu doar colaborarea dintre şcoală – familie – 
comunitate în interesul copiilor, dar de multe ori şi o comunicare minimală între aceşti actori. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv – 
educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

 prezenţa la şedinţe şi lectorate; 
 asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
 participarea la activităţi cultural – artistice şi sportive; 
 organizarea unor serbări, excursii; 
 organizarea unui colţ verde în şcoală; 
 susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 

O comunicare optimă învăţător – familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi 
de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a 
relaţiei şcoală – familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizează dar şi blochează o 
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, 
rezultatele şcolare şi natura comportamentului (Stolojaru, 2018). Există două teorii importante 
privind relaţia şcoală – familie:  
 teoria profesionalismului - consideră că un element esenţial serviciul făcut altora, fără a se 

gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională; 
 teoria schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal, un salariu 

asigurat, o competiţie restrânsă.  
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din 

datoria profesională a profesorului deoarece: părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea 
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învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt responsabili 
legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel 
de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de 
şcoală (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine) găseşte un răspuns 
pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste (Vrasmas, 2002). Părinţii trebuie să 
vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. 

Așadar, e o sarcină a şcolii este să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să 
dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de 
colaborare şcoală – familie este determinantă în educarea copiilor. Una dintre cele mai importante 
preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi 
profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor, 
dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă reprezintă tocmai sursele greşelilor lor deoarece 
acestea nu ţin loc de competenţă. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea multă dragoste pe 
care o poartă copiilor. De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare. 
Un parteneriat familie – şcoală reprezintă relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte reţine că acelaşi subiect este reprezentat 
de copilul respectiv şcolarul nostru (Bunescu ș.a., 1997). Şcoala este factorul decisiv pentru 
formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii. Procesul de învăţământ este cel care 
conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la 
realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Menirea şcolii nu este numai de a 
înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. Meseria de 
părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul cadrului didactic în perioada şcolarităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu școala depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 
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Scenetă de Crăciun 

Octavia Modan                                                                        
Liceul Tehnologic ,, Danubius”, Corabia 

 

    O cameră amenajată, un aragaz, niște haine noi, dar ieftine, decorul unei sufragerii normale. 
       Doi copii intră în scenă. 
C1, - tremurând, în adidași , cu zăpadă pe haine încearcă să facă curat prin casă. 
       - Ai putea să mă ajuți și tu. 
C2   îl ignoră și stă arogant lovind un scaun cu piciorul. 
      - De ce ?  
C1  -Pentru a putea aranja casa de Crăciun. 
C2  - Care Crăciun, nu există Crăciun.Nu vreau, înțelegi, nu vreau!( Ridicând glasul) 
       - Nu vreau să știu de niciun Crăciun. 
 
C1  (  face curățenie, face focul, amestecă în mâncare. și mormăie) 
         - Parcă mie îmi place? 
         - Nu merităm și noi ca alți copii. De ce ? De ce? (Ia o fotografie a părinților și se uită la ea.) 
(Se aude un sunet în  calculator. Cei doi răspund repede. Este mama de la muncă din Italia.) 
Mama  -  Hei ce faceți? 
            - V-am trimis niște bani. 
            - Vă pup. Pa! 
C2  - Mami, tati ce face? 
( Se închide conversația.) 
C1( Se ridică și începe să împodobească bradul mormăind un colind. Celălalt pleacă cu un card în 
mână.) 
 Într-un colț al scenei  este amenajată o masă cu o familie, tatăl, mama, copii. Tatăl citește ziiarul, 
copiii se joacă pe telefoane.) 
C1- Ce frumos era!! Această scenă este integrată ca o amintire. 
-Așa trebuia să fie , așa mi-au promis. Sunt singur într-un sat, trebuie să am grijă de fratele meu, 
despre care nici nu știu unde este. 
- De ce nu s-a întâmplat ce mi-au promis?(dezamăgit) 
- Au plecat.. 
- În străinătate, au spus că pentru noi… 
- ai grijă de fratele tău, să nu spui că sunteți singuri și… au plecat dezamăgit 
( Ia niște conserve și le pune pe masă.) 
Se deschide ușa și intră fratele amețit cu un prieten și cu foarte multe sticle de suc , pungi de 
semințe și dulciuri, asultând muzică la telefon. 
 C2 -Am luat banii. (cu cardul în mână) și am făcut cumpărături. 
 C1- Câți?  
  - A zis că trebuie să plătim facturile. ( Ia chitanța de la bani și o citește.) 
  - De ce ai făcut atâtea cumpărături. 
  C2 - Așa am vrut.( răzvrătit) 
( C1 aranjează masa de crăciun , cu dulciuri, suc și cutii de conserve. Ceilalți doi ascultă muzică pe 
telefoane și râd, vorbesc între ei. Despre videoclip.) 
- Maamă, ce tare, hai să-l ascultăm pe astă, nu bă pe astă, nu, nu , hai să vedem altceva…. 
(Din depărtări se aud râsete de copiii, oameni vorbind.) 
- Crăciun fericit! 
- Crăciun fericit! 
(Se aud colinde.,, Steaua sus răsare”) 
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(În cameră se face liniște, e târziu , copiii se ridică în picioare și privesc grupul de colindători. 
Stau triști în jurul mesei și se uită pe telefoane.) 
(Colindătorii intră în scenă îmbrăcați în costume naționale. și termină colindul). 
Unul dintre colindători face un pas în față, se uită la copiii din jurul mesei, oftează și spune: 
- Noi copiii cu părinții în străinătate. 
 

Cade cortina. 
Sfârșit 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI POPULARE ÎN SERBĂRILE PREŞCOLARILOR 

Prof. Înv. Preșcolar: Modrea Mihaela 
Grădinița Nr. 20 Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 

 

“Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 
călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe”(D. Almas). Să-i învăţăm pe copii să 
preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să iubească 
meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii 
ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de 
fapt noi românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru 
folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai 
mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită cu 
care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale. Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune 
în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii 
reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi rolul important 
pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste 
timp. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei,poveştilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor a unor evenimente tradiţionale - Crăciunul, Paştele, Moş 
Nicolae, etc – copiii având posibilitatea să cunoască frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea 
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, armonia limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, a 
colindelor, pluguşorului, sorcovii, transmit urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri 
străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogăţesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne şi 
în comorile înţelepciunii populare. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paşte. 
Noi educatoarele încercăm să transmitem din generaţie în generaţie, portul, graiul, obiceiurile şi 
datinile aşa cum le-am moştenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor 
populare şi a obiceiurilor româneşti o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii 
care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi 
estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cântăreţ, dansator, povestitor, creator de 
obiecte artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice. 

Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru 
realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor 
culminează în ziua desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, 
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pregătirea şi participarea la serbări este acţiunea în care copilul se obişnuieşte să trăiască în colectiv, 
să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în serbările preşcolare am pornit de la 
ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educaţional ca serbările şcolare. Pentru copii ele reprezintă o distracţie veselă, plăcută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii. 
Învăţând copiii să desfăşoare “Serbarea pomului de iarnă” , îi implicăm în interpretarea unor roluri 
pe care le joacă cu plăcere:capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. Prin interpretarea rolurilor şi 
pregătirea decorurilor pentru diversele “spectacole” urmărim atât un efect artistic cât şi pedagogic, 
căutând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile 
strămoşeşti. Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înţelese de 
acesta şi să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea 
adecvată a costumaţiilor şi decorurilor,de participare afectivă a copilului. 

Când bat la porţile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumuseţe a datinilor strămoşeşti şi scoatem din comoara inimii şi din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul şi costumul popular specific sărbătorilor. Pentru a 
realiza o serbare reuşita, care să respecte tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun, este necesară o adaptare 
şi prelucrare a repertoriului specific vârstei preşcolare ce cuprinde în forme tradiţionale poezii şi 
cântece specifice Crăciunului . 

Costumele populare, ia şi catrinţa, brăcirile şi opincile, cămaşa şi iţarii sunt primenite şi 
pregătite pentru spectacolul mult aşteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivităţi prin 
ornarea şi decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru 
copii ,ei descoperind tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarna, simt şi 
preţuiesc frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare ( Haţegana, Sârba) dă 
posibilitatea de a cunoaşte sufletul ţăranului român, raritatea portului şi cântecului popular. 
Dansurile populare prin frumuseţea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de copii şi interpretate 
cu multă pasiune aproape la toate serbările. Astfel, pentru sărbătoarea “Învierea Domnului“ alături 
de dansuri populare, copiii au mai pregătit colinde specifice Floriilor, rugăciuni, au încondeiat ouă 
pe care le-au oferit invitaţilor la serbare. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică şi energizează gândirea, 
memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul 
nu este trăit, nu poate pune în rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 
gândiţi-vă că priviţi un moment, oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiţiei o 
datorie şi o onoare. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Rolul serbărilor școlare în activitatea instructiv-educativă 
 

Prof. înv. preșcolar:  MOGOȘ VASILICA 
G. P. N. BURDEA 

 
 
 Serbarea școlară este o activitate pregătită minuțios, cu tact pedagogic cu mult timp înainnte,  

reprezintă o îndrăgită și solicitantă activitate extracurricurală datorită, pe de o parte,  bucuriei de a 
transmite direct stări, emoții, iar pe cealaltă parte privind timpul necesar pregătirii ei, a copiilor, si a 
decorului în care aceasta se va desfășura. 

 Etapele unei serbări școlare le consider a fi: 
- Căutarea materialului scriptic, alegerea poeziilor, cîntecelor, dansurilor, jocurilor ce 

urmează a fi desfășurate 
- Rescrierea si apoi repartizarea poeziilor fiecărui preșcolar în parte; este necesar a se 

ține cont de posibilitățile de învățare a fiecăruia. 
- Recitarea lor model ; inițial  educatoarea  recită poezia cu fiecare copil în parte care 

apoi trebuie să se apropie cât mai mult de recitarea model, aprofundând cu părintele acasă. 
- Repetarea zilnică la grădiniță a programului artistic; eu această repetiție o desfășor în 

penultima săptămănă dinaintea evenimentului în cadrul activităților recreative, distractive ( 
ALA2). 

- Pregătirea decorului specific temei serbărilor necesită un timp mai mare și îl desfășor 
în cadrul orelor de activitate metodică (13-16).   

- Desfășurarea propriu-zisă a acesteia 

 În decursul unui an școlar, unitățile de învățământ organizează aceste forme de activitate 
extrașcolara – serbarea- cu diverse ocazii( de 1 decembrie-ziua națională;  serbarea de crăciun; de 8 
martie;  serbarea de sfărșit de an).  

 Având puțini copii și de vârste diferite am ales de fiecare dată în anii școlari trecuți 
desfășurarea serbării de crăciun și a celei de sfârșit de an.  

 Această serbare cu ocazia crăciunului am ales-o având în vedere faptul că este cea mai dorită de 
copii. Prin prisma venirii moșului cu cadouri , copiii sunt extrem de încântați de această ocazie și o 
asteaptă cu nerabdare. În cinstea acestui eveniment noi am pregătit câteva poezioare cu tematica 
Crăciunului, colinde românești și cântece specifice, fie sfintei sărbători a nașterii Mântuitorului, fie 
moșului bun și drag și bineințeles un scurt moment artistic de dans pe melodii specifice (anul acesta 
melodia de dans este ,, jingle bells”). Însă de departe momentul culminant al acestei serbări ăl 
reprezintă sosirea moșului și împărțirea cadourilor.  Nici numai contează munca depușă pentru 
aranjarea sălii de grupă cu un décor adecvat, pavoazarea cu elemente de iarnă, realizarea costumelor 
necesare interpretării originale a rolurilor primate ( fulg de nea, îngeraș, moșul etc). 

Anul acesta am pregătit câteva versuri în onoarea lui Moș Crăciun și cîntecele ca ,, Ce frumos – 
gașca zurli”; ,,Moș Crăciun ce drag ne ești”; ,,Mos Craciun , moșul bun”; ,, Brăduleț- gașca Zurli”. 

 Serbările de sfărșit de an școlar sunt o ocazie perfectă de a arăta ,, publicului” tot ceea ce copiii 
si-au însușit în decursul anului ce a trecut. Anul trecut am schimbat puțin modul de organizare și 
desfășurare prin implicarea totală a părinților. Astfel  fiecare dintre ei a dansat impreună cu copilul 
său dansuri populare (,, hora”; ,, alunelul” etc), jocuri musicale cu text și cant (,, dacă vesel se 
trăiește”; ,, am o căsuță mică”etc); jocuri distractive (dans între copil și părinte ținându-se de mână 
pe o jumătate de hârtie; copilul își recunoaște părintele după glas etc). de data asta decorul nu a 
necesitat foarte multe materiale, ci doar elemente decupate ale anotimpului vara. Totuși s-a văzut că 
și fără un décor specific si / sau încărcat impactul a foost același datorită bucuriei de a-I vedea pe 
copii și părinți îmbrăcați în straie populare și ,,jucându-se împreună”, ceea ce acasă nu se prea 
realizează datorită timpului și treburilor zilnice. 
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 În cadrul  realizării acestor    mijloace de întâlnire comună dintre toții copiii din grupă, părinții / 
bunicii acestora și cadrul didactic accentul cade pe o bună comunicare și înțelegere, receptivitate, 
respect reciproc, colaborare.   

 Reiese din cele prezentate mai sus că serbările școlare au multiple valori formative, ce aduce 
bucurie, împlinire, reușite, destindere în sufletul fiecărui participant . 

                           
Bibliografie: 
 
*** Revista învățământului  preșcolar, nr 1-2, 2005 
Lespezeanu, Monica ,, Tradițional și modern în învățământul preșcolar” – o metodică a 

activităților instructiv-educative, Editura Omfal Esențial, București, 2007 
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STUDIU PRIVIND IMPORTANȚA PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIE 

 
prof. Moisă Cătălina 

Liceul Tehnologic Grigore Antipa Bacău 
 
 
Prezentul în care trăim este foarte complex. Nu este posibil să se educe corect și adecvat în școli 

dacă nu își stabilesc complicitatea cu familiile. Profesorii nu au altă cale de a obține succese 
educaționale decât să aibă părinți, astfel încât să existe o coerență între ceea ce se face acasă și la 
școală.  

Provocarea este de a educa emoțiile. Deoarece, numai prin pregătirea copiilor pentru a-și 
gestiona corect emoțiile, ei vor putea să profite de bagajele interioare necesare pentru a trăi mai bine 
și pentru a se relaționa cu ceilalți în mod echilibrat și senin. Părinții, bunicii și adulții trebuie să fie 
capabili să fure copiii de la analfabetismul emoțional care adesea sta la baza multor comportamente 
dăunătoare. Un angajament care trebuie să înceapă de la primele momente ale vieții nou-născutului, 
să continue și să se dezvolte de-a lungul erei evolutive. Anxietate sau liniște, furie sau echilibru: 
fiecare persoană va fi ceea ce educația pentru emoții va fi putut construi. Mulți părinți o știu. Puțini 
pot acționa întotdeauna în consecință. 

Școlarizarea începe de fiecare dată la vârste mai tinere. Școala trebuie să își asume noi 
responsabilități educaționale, reducând, în același timp, predominanța acestora. În ciuda influenței 
noilor actori implicați în educație (TV, internet, timp liber, familii cu mai mult de formare), cea mai 
mare parte a vieții copiilor, prin adolescenta, se execută în mediul familial și școlar. 

Nimeni nu îi învață pe părinți să-și educe copiii și trebuie să se confrunte fiecare zi cu situațiile 
diferite care le apar, rezolvându-le în cel mai bun mod posibil. Familiile au acum nevoi pe care 
școala să nu le ignore și care ar trebui să le acopere ca profesioniști în educație așa cum sunt ei. 
Părinții nu sunt experți în educație și adesea se pierd în anumite sarcini de familie, întrebându-se 
dacă ceea ce fac și cum o fac este adecvat sau nu. 

Școala trebuie să răspundă nevoilor familiilor, deoarece trebuie să fie un agent de ajutor și de 
schimbare, deoarece acestea sunt direct responsabile pentru copiii lor. 

Participarea reală și eficientă a familiilor este încă o problemă în curs de desfășurare în multe 
dintre centrele noastre educaționale. Puțini oameni se îndoiesc că familia și școala trebuie să 
colaboreze, totuși colaborarea dintre ambii nu este întotdeauna înțeleasă în același mod de către 
părinți și profesori și nu este întotdeauna eficientă. Se pare că, uneori, școala și familia aleg căi 
paralele de acțiune, în loc să lucreze în sinergie, mână în mână, pentru un scop comun. 

Pentru ca participarea - colaborarea dintre școală și familie să fie eficientă și eficientă, ambii 
agenți trebuie să cunoască sau să aibă acces la informații în ambele direcții, bidirecțional. 

În acest sens, ne referim la părinți și profesori care se ascultă reciproc și sunt de acord cu ce să 
facă după ce au făcut schimb de informații și puncte de vedere. Aceasta implică schimbarea tipului 
de relație atât de frecvent: profesorii "recomandă", iar familiile se supun sau ignoră. Părinții afirmă 
că au o serie de drepturi pe care centrele trebuie să le satisfacă și că profesorii trebuie să aibă în 
mâinile lor, ca profesioniști care sunt, toate soluțiile și acțiunile privind educarea copiilor lor. În 
același timp, profesorii consideră că implicarea familiilor în centre implică un control mai mare, o 
cerere mai mare, reguli suplimentare de acțiune; În plus, ei consideră că părinții nu au nici un 
interes să se implice în școală, deoarece deleagă responsabilitățile profesorilor. Din aceste motive, 
părinții profesori-părinți se închid într-o mai mare colaborare și tind să participe împreună într-un 
mod rar. 

Se recunoaște familia ca factor important în formarea copilului, joacă un rol formativ, din 
moment ce părinții își educă copilul în conformitate cu obiceiurile și tradițiile pe care le posedă, 
influența asupra formării obiceiurilor, atitudinilor și comportamentului în afara din casă, este o 
mostră a ceea ce au învățat în familie și se reflectă în atitudinile pe care le prezintă societății. 
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Un copil care prezintă nevoi educaționale speciale necesită mai multă atenție și tratament în care 
își poate dezvolta abilitățile care îi vor permite să ducă o viață normală. 

Școala și familia lucrează împreună pentru dezvoltarea emoțională și îmbunătățirea stimei de 
sine a copiilor, prin îndrumarea personalului specializat care oferă diverse activități și strategii de 
lucru, astfel încât rudele și profesorul să o poată implementa în munca copilului, adaptându-i 
activitățile care încearcă să facă casa ca la școală merg mână în mână. 

O relație pozitivă care încurajează implicarea părinților în viața școlară poate avea beneficii. 
Participarea părinților la viața școlară pare să aibă repercusiuni, cum ar fi o mai mare încredere în 
sine a copiilor, o performanță mai bună a școlii, o mai bună relație părinte-copil și mai multe 
atitudini pozitive ale părinților față de școală. Efectele se reflectă chiar și în cadrele didactice, 
deoarece părinții consideră că cei mai competenți sunt cei care lucrează cu familia. Trebuie să 
încercăm să încurajăm participarea părinților la școală și relația cu profesorii. Trebuie să se 
stabilească un climat de fluiditate și o participare adecvată între familiile și centrul educațional care 
ar trebui să fie îngrijite și îmbunătățite zi de zi. 
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Acest tip de activități prezintă o serie de avantaje în ceea ce privește activități tradiționale care 
au loc în timpul orelor școlare și clasă obișnuită. 

Dintre acestea, putem evidenția următoarele:  
 Ele promovează elevilor un sentiment pozitiv aparținând centrului educațional, nu numai că 

simt elevi, dar membri activi ai unei comunități educaționale. 
 Îmbunătățirea relațiilor sociale ale elevilor, pentru că îi forțează se referă la colegii de clasă 

din afara sălii de clasă, pentru a se întâlni cu alții colegii din alte săli de clasă sau de la alte cursuri, 
ajutându-i să dobândească și să dezvolte abilități sociale și de comunicare care vor fi foarte bune 
utile în toată viața lor.  

 •Ei îi fac pe elevi să fie capabili să gestioneze mai bine timpul liber, organizarea orelor de 
studiu și a orelor dedicat altor activități. Prin urmare, aceste activități contribuie la dobândirea unei 
autonomii și responsabilități mai mari în organizarea și gestionarea timpului disponibil. 

 •Există multe tipuri diferite de activități și în fiecare dintre ele achiziționarea sau dezvoltarea 
unui anumit tip de competențe. Astfel, de exemplu, activitățile legate de muzica sau dans 
favorizează sensibilitatea elevilor și a elevilor legate de atelierele de design stimulează creativitatea 
și curiozitate.  

 •În general, stima de sine a elevilor crește și oferă oportunități de dezvoltare a calităților 
personale atunci când un elev efectuează un tip de activitate care se simte confortabil și domină, 
dezvoltă și crește încrederea în sine. 

• Acestea permit accesul la diferite activități sportive, dezvoltând o dispoziție favorabilă față 
de un mod de viață și obiceiuri sănătoase necesare pentru bunăstarea personală și pentru 
îmbunătățirea calității vieții. 

Abilitățile de bază sunt cele pe care trebuie să le atingă o persoană pentru a-și atinge împlinirea 
personală, pentru a putea să se alăture vieții de adult, și să poată continua să învețe pe tot parcursul 
vieții sale.  

Activitățile extracurriculare oferă noi experiențe, contexte și învățare. În concluzie, cel mai 
important lucru în alegerea activităților extrașcolare este de a respecta criteriile de căutare a 
dezvoltării personale. Și pentru aceasta este necesar să acordăm un rol important bucuriei în 
învățare. Această activitate suplimentară nu poate fi o povară. Calitatea activităților, instruirea 
profesioniștilor responsabili cu desfășurarea acestora și convingerea că lucrăm pentru viitor vor face 
activitățile extrașcolare o completare perfectă pentru educația copiilor noștri. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 
Educatoare: prof Moise Aurelia 

 
 
Activitatea educatoarei implica un inalt grad de responsabilitate personala si civica, deoarece, de 

modalitatile complete de realizare ale educatiei prescolare  depinde, in mare masura, intreaga 
dezvoltare ulterioara a personalitatii copilului. 

Pentru reusita actului educational, munca depusa de cadrele didactice din gradinita trebuie 
continuata, sustinuta si intarita de familie. In acest sens educatoarea trebuie sa asigure o permanenta 
colaborare intre gradinita si familie si sa-i convinga pe parinti sa pastreze unitatea de cerinte 
adresate prescolarilor cu cele ale gradinitei. 

Initierea parintilor in problemele specifice educatiei si instructiei copiilor se face prin diverse 
metode si procedee, alese cu mult tact de catre educatoare. Astfel, in discutiile libere cu parintii, 
prin participarea acestora la unele activitati din gradinita realizam un invatamant modern si in 
acelasi timp, facem cunoscuta activitatea noastra in randul parintilor. 

De-a lungul timpului, am observat ca, atunci cand nu se acorda importanta cuvenita comunicarii  
cu parintii copiilor, in educatia acestora raman unele lacune importante in formarea si educarea 
copiilor prescolari. Un rol important in colaborarea dintre familie si gradinita , il constituie 
lectoratele cu parintii. In cadrul acestor intalniri cu parintii am organizat expozitii cu lucrari ale 
copiiloir, constand in desene din imaginatie , picturi, lucrari din plastilina, obiecte efectuate in 
cadrul activitatilor de lucru manual, constructii din diferite truse, mape continand diferite lucrari ale 
copiilor. 

 In acest fel, parintii au  posibilitatea sa vada ce fac copiii lor la gradinita si, in acelasi timp, sa 
compare lucrarile copiilor lor cu ale celorlalti copii din grupa, sa inteleaga ce aptiduni au si ce 
posibilitati de interese dovedesc. 

 In prima zi cand un parinte ramane in clasa, el trebuie intampinat cu drag de catre educatoare si 
prezentat copiilor. Parintele este lasat sa observe clasa, sa puna intrebari sau sa raspunda el insusi 
unor intrebari.Apoi este implicat intr-o activitate simpla cu copiii. Implicarea activa a parintilor in 
activitatea grupei are un avantaj important pentru copil. Educatoarei ii revine sarcina de a incuraja 
familia sa vina in sala de grupa. La inceputul perioadei prescolare este important sa li se explice 
parintilor ca sunt bineveniti in gradinita si pot participa la orice activitate doresc.Ei sunt informati 
cu cateva probleme de ordin general: cunoasterea regulilor si procedeelor grupei respective, 
familiarizarea parintilor cu modul de dispunere al salii  de grupa, cerintele educatoarei in implicarea 
activa a cestora la bunul mers al procesului instructiv- educativ. 

Recunoasterea si aprecierea muncii educatoarei ii face pe parinti sa se implice si mai mult in 
activitatea din gradinita. 

Saptamanal, am afisat in gradinita tema activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cursul 
saptamanii respective.Astfel, parintii au posibilitatea de control asupra activitatii copilului. Consider 
ca este dreptul fiecarui parinte de a cunoaste ce se realizeaza zilnic in materie de  educatie cu 
copilul sau. 

De asemenea, un accent deosebit l-am pus pe participarea parintilor la activitati deschise, 
trimestriale. Activitatea demonstrativa cu grupa de copii, permite parintelui sa fie propriul evaluator 
al copilului sau si  sa-l aprecieze, tinand seama atat de cerintele educatoarei, cat si de ale 
colectivului din care face parte. Acest gen de activitati a fost primit cu un interes deosebit de catre 
parinti, acestia intelegand si mai bine rolul pe care-l are colaborarea permanenta dintre gradinita si 
familie. Participand la diferite activitati din gradinita, parintii isi dau seama de bogatia si varietatea 
materialelor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor cu copiii.Astfel, ei devin preocupati de 
adunarea unor materiale necesare desfasurarii acestor activitai. 

Serbarile organizate cu ocazia diferitelor evenimente : Crasciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfarsitul 
anului scolar, au si ele o importanta deosebita in cunoasterea de catre parinti a copiilor lor ,de 
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talentul si aptitudinile pe care acestia le au. 
 Desfasurand in acest mod activitatea instructiv-educativa din gradinita , cu participarea 

efectiva a familiei ii dam acesteia posibilitatea sa vada in gradinita nu doar o supraveghere a 
copilului in timpul absentei acestuia din familie, ci si desfasurarea unui proces instructiv- creativ, 
bine organizat. 
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ŞCOALĂ - PĂRINŢI – COPII, TRIUNGHIUL FERICIRII 
 

Prof. Moise Emanuel Petrică 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 
Rolul primordial al şcolii este acela de a asigura instruirea copiilor în diferite domenii ale 

cunoaşterii. Dar conectat cu acest rol este şi acela de a contribui masiv la consolidarea educaţiei 
primite acasă în primii ani de viaţă, cei ai imitaţiei.  

Uneori, din nefericire, şcolii îi revine sarcina ingrată de a suplini aproape în totalitate familia în 
ceea ce priveşte educaţia..., asigurarea comportamentului civilizat, corespunzător, într-o societate în 
care fiecare este sensibil la atitudinea celor din jur şi mai puţin la propriul fel de a fi, de a se purta.  

Faptul că adesea cadrele didactice sunt puse în situaţia de a suplini activitatea educativă de bază 
a familiei nu poate să ne mulţumească dar, pe de altă parte, profesorii îşi asumă, cu toată 
responsabilitatea, să contribuie la educarea celor cu care intră în interacţiune zilnic. Interacţiunea 
noastră cu copiii, cu părinţii sau cu alte rude ale lor este una care se desfăşoară pe multiple paliere. 
Se întâmplă să observăm că uneori este mai dificilă cooperarea cu părinţii decât cu copiii. Aceasta 
deoarece adulţii au de la noi, ca şi educatori, aşteptări foarte mari în ceea ce priveşte formarea ca 
cetăţeni responsabili a copiilor, uitând că, de fapt, ei sunt cei care oferă în principal modelul de 
urmat copiilor. Noi suntem „eşalonul 2” al modelelor copiilor. Reprezentăm modelul lor abia după 
ce descoperă că ceea ce le oferim este mai interesant, mai bun, mai ancorat în realitatea sau doar în 
cerinţele societăţii în care ei evoluează. Ceea ce învaţă în mica copilărie referitor la „lume” învaţă 
imitând ceea ce văd la părinţi, la familie. Şcoala este a doua familie. Ea capătă importanţă mai mare 
abia la vârsta conştientizării importanţei atitudinii în societate. De aceea este necesar să fim 
parteneri în educaţie cu familia elevilor. 

Activităţile educative realizate în colaborare cu părinţii vin adesea în completarea acţiunilor cu 
caracter educativ-formativ pe care le organizează unităţile şcolare. 

Iarna este sezonul în care parcă toată lumea, adulţi şi copii, este mai dispusă să 
dăruiască...atenţie, clipe de bucurie, daruri de suflet. Întreaga lună decembrie, deschisă de 
sărbătoarea creştină a sfântului Nicolae şi continuată cu Crăciunul (sărbătoarea Naşterii Domnului) 
este o lună a bucuriilor oferite cu inima deschisă celor din jur.  

Perioada sărbătorilor de iarnă oferă posibilitatea unei învăţări interactive. Aceasta nu se produce 
oricând şi în orice condiţii. Ea este posibilă atunci când sunt declanşate diverse procese şi 
mecanisme de grup care încurajează interacţiunile pozitive dintre membrii grupului. Acestea pot fi 
bazate pe cooperare sau pe competiţie. Ambele prezintă avantaje şi dezavantaje dar este de preferat 
ca acţiunile care se desfăşoară în această perioadă şi care au un caracter instructiv-educativ să se 
bazeze mai degrabă pe cooperare: succesul grupului este asigurat când fiecare membru al grupului 
are succes sau chiar mai mult, grupul are succes atunci când fiecare membru al său „pune umărul” 
pentru asigurarea succesului chiar dacă aceasta ar însemna ca uneori, unii membri ai grupului să 
aibă ceva mai mult de lucru.  

În grupurile de elevi, perioada sărbătorilor este una în care trebuie valorizate şi tradiţiile şi 
simbolurile. Competiţii între clasele cel mai frumos pregătite pentru sărbători, întrecerea între copiii 
care oferă cu drag diverse jucării sau ornamente pentru organizarea târgurilor de Crăciun, copiii 
care investesc cel mai mult în achiziţia de astfel de obiecte pe care le donează apoi unor copii mai 
puţin norocoşi sau unor bătrâni aflaţi în instituţii de ocrotire fiindcă le sunt plecaţi copiii departe, 
toate aceste acţiuni vizează formarea unor competenţe educative bazate pe educaţia pentru valori. 
Libertatea de a alege modul în care să îţi petreci câteva ore într-o săptămână, aducând alinare unor 
persoane care jinduiesc după afecţiunea copiilor sau nepoţilor sau din contră, jucându-te pe un 
telefon sau o tabletă reprezintă o provocare pentru mulţi dintre copii.  

Şi totuşi, copiii vor răspunde, cei mai mulţi, pozitiv la provocarea profesorilor lor făcând 
posibilă mângâierea sufletelor unor persoane aflate în suferinţă.  
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În cadrul acestor acţiuni părinţii ocupă de asemenea un rol deosebit. Nu putem organiza 
activităţi în alt mediu decât cel şcolar decât cu acceptul şi cu sprijinul constant al familiei. Din 
nefericire uneori, ca şi cadre didactice, ne lovim de refuzul unora dintre părinţi de a permite 
participarea copiilor la astfel de întâlniri. Ne punem atunci o întrebare: oare aceşti părinţi nu au la 
rândul lor părinţi şi bunici? Din ce familii provin? Copilăria lor nu a fost marcată de sărbători? Nu 
s-a axat pe joaca împreună cu părinţii şi bunicii? Ei nu s-au bucurat de zăpadă, de cadouri, de 
colinde „la gura sobei”? Oare toţi bunicii sunt atât de tineri încât nepoţii lor, elevii noştri, să nu 
poată vedea un bătrân? Doar niciun profesor nu va organiza întâlniri cu bătrâni bolnavi incurabil 
sau cu persoane aflate într-o acută stare de degradare mentală. Şi cu toate acestea, există şi părinţi 
care se manifestă împotriva unor astfel de acţiuni. De aceea rolul nostru al profesorilor, este de a-i 
convinge, mai întâi pe părinţi, şi apoi pe copii că fiecare persoană, indiferent de vârsta sa este o 
valoare, că oamenii vârstnici sunt nişte istorii vii de la care putem învăţa în fiecare zi lucruri noi.  

De aceea, unele dintre activităţile desfăşurate în această perioadă, a sărbătorilor, se desfăşoară în 
două etape: una de pregătire şi convingere a părinţilor şi una de participare efectivă a copiilor la 
astfel de întâlniri. Satisfacţia mare o avem atunci când la căminul de bătrâni, de exemplu, suntem 
însoţiţi şi de părinţi care contribuie nu doar financiar la îmbunătăţirea vieţii vârstnicilor cât mai ales 
cu vocea şi bunăvoinţa lor la răsunetul saloanelor de colinde. Vocile cristaline ale copiilor, 
combinate cu vocile emoţionate ale adulţilor, împletite cu vocile firave ale celor instituţionalizaţi 
vor fi un balsam pe suflete, vor aduce emoţii în glas şi în privire şi poate, vor schimba atitudini ale 
copiilor şi ale adulţilor faţă de vârstnicii propriilor familii. 

Decembrie, luna în care un an se încheie, cu bune sau mai puţin bune este una a cadourilor. Ce 
cadou mai frumos poate primi un copil decât zâmbetul deschis al unui bătrân pe care îl cunoaştem 
în această perioadă? Sau decât zâmbetul unui alt copil bolnav sau aflat într-o situaţie mai puţin 
bună? Ce fericire mai mare putem provoca unor copii decât să le dăm „permisiunea” de a se lansa în 
jocuri cu cei cu care interacţionează?  

Copiii care merg la alţi copii, din mediul rural, de exemplu, au şansa să încingă o joacă pe cinste 
cu ceilalţi. Iar dacă zăpada este o constantă în zona de joacă, atunci obrajii roşii de la joacă şi 
zăpadă pot fi consideraţi cea mai frumoasă răsplată pe care o poate oferi un copil profesorului sau 
părintelui său. 

Nimic nu bucură mai tare un adult decât starea de fericire instalată pe chipul copilului. De aceea 
activităţile care se desfăşoară în perioada sărbătorilor sunt activităţi al căror scop principal este 
acela de a aduce fericirea... şi de a asigura înghiţirea pilulei cunoaşterii cu mult mai multă uşurinţă 
(variabilitatea forţelor de frecare şi a gravitaţiei sunt mult mai uşor de înţeles pe derdeluş decât în 
sala de clasă, de exemplu). 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – PĂRINȚII,  
COMPONENTĂ CHEIE ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 

Prof. Înv., Moise Ionelia 
Școala Gimnazială Centrală, Câmpina, Prahova 

 
Motto: “Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, 

în şcoală şi de la comunitate.  
Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 

dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 

influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile 
igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Tot în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. 

După grădiniță, școala este prima unitate de învăţământ cu care copilul, dar şi familia, intră în 
contact. Ea poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în 
educarea copiilor. Învățătorul trebuie să colaboreze cu familiile în scopul organizării activităţilor 
zilnice, asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (școală şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către învățător, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o 
sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările 
privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 
Învățătorul trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul școlii, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de 
învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau 
întâlniri au planificat. 

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa 

la activităţile din școală, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. În cadrul întâlnirilor 
individuale periodice învățătorul va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va identifica care sunt 
domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile care sunt 
realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. Părintele 
se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă” şi „la școală”. 

Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultanţă, cele ale grupurilor 
de opinie şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui eveniment special. 
Învățătorul are responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal pentru 
a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi.                 
Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii. De aceea se organizează serbări care costituie 
un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. 

Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, 
în organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări. 
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Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii 
cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). 
Părinţii trebuie să vadă în învățător un prieten, un colaborator, o persoană care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. 

 

Biliografie: 
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti 
Nicola, I.,  „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 
*** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.         
Revista Învăţământului preşcolar, 3-4/ 2005. 
 

Legenda Crăciunului - scenetă pentru serbarea de Crăciun 
 

Prezentator 1: Ştiţi, dragii mei, cine e Moş Crăciun? …Să vă spunem noi! 
Prezentator 2: Ehei, povestea lui îşi are începuturi străvechi, însemnate în textele biblice. Pentru 

români, Crăciun este numele păstorului în al cărui staul s-a născut Hristos, un cioban ursuz, rău, 
care şi-a pedepsit nevasta, pe Crăciuniţa, pentru că a primit-o pe Maria în gazdă.  

Prezentator 1: Dar apoi, înţelegând minunea care s-a produs, s-a căit şi a devenit credincios. Iar 
Dumnezeu l-a menit să ducă întru vecie daruri şi vorbe bune copiilor cuminţi. 

Prezentator 2: Ei, ce spuneţi? Pentru cei care încă nu cred în Moş Crăciun, îi invităm să asculte 
povestea noastră.  

 
  
Scena I – Lângă brad 
 Fetiţa: Moş Crăciun există! 
Băiatul: Ba nu există! 
F: Ba există! 
B: Ba nu, că mi-a spus mie tata! 
F: Ba da, că am citit eu într-o carte! 
Vine bunicul şi se aşază pe scaun: 
Bunicul: Hei, dragii moşului, iar vă certaţi? Care mai e baiul de astă dată? 
F: Bunicule, Petruş spune că nu există Moş Crăciun, că Moşul nu-i decât mama sau tata. 
B: Păi … aşa mi-a spus mie tata … 
F (cu lacrimi în ochi): Bunicule, spune-i că nu-i adevărat! Nu-i adevărat, nu-i aşa? 
Bunicul: Hei, dragii moşului e o poveste tare lungă şi veche, veche … 
F: Cât de veche? 
Bunicul: De pe vremea lui Iisus. 
B: Hai, bunule, spune-ne-o şi nouă! 
Bunicul: Bine, atunci aşezaţi-vă aici şi ascultaţi. 
(Copiii se aşază la picioarele moşului şi ascultă.) 
Bunicul: Aşaaa… Se povesteşte din bătrâni că pe vremea lui Iisus… 
B: Împăratul iudeilor? 
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Bunicul: Împăratul iudeilor, da!… Pe vremea acestui împărat, în oraşul Bethleem, trăia un 
păstor bătrân, bătrân de tot, care nu credea în Dumnezeu, pe nume Crăciun, cu femeia lui, Baba 
Iova. 

F: Moş Crăciun nu credea în Dumnezeu?! 
Bunicul: Pe atunci nu credea. 
B: Şi?! 
Bunicul: Şi acest păstor ave, 
Ave, măre, ave 
Stâne de oi multe, 
Multe şi cornute, 
Cu lână miţoasă 
Ca firul de mătasă… 
F: Era bogaat!… 
Bunicul: Da, dar pe cât era de bogat, pe atât era de rău. 
 Pauză cu fundal muzical specific, de trecere la scena II 
 Scena II – Casa lui Crăciun 
(din carton sau desenată pe o coală mare) 
 Crăciun (strigând): Babă Iovă, ai măturat casa, ai pregătit bucatele? Că acum e noapte şi vin 

musafirii! 
Iova: Am pregătit, bărbate! 
C: Vezi de pune pe masă din vinul cel mai bun, că vine şi primarul, şi prefectul, şi preotul… Şi 

mişcă-te odată, femeie, ce te moşmăieşti aşa?! 
I: Bine, bărbate, acuş fug. 
Un copil sărac: Nene Crăciune! Nene Crăciune! 
C: Ce-i, mă, ce vrei?! Eu sunt nene cu tine, mă?! Ia, vezi, că-ţi dau una! Să-mi spui domnule 

Crăciun! 
Copilul: Domnul Crăciun, am venit la domnia voastră că mama-i bolnavă la pat, şi-i trebuie 

leacuri, şi n-avem bani, că nu ne-ajung nici de mâncare. 
C: Ce?! Bani?! Pleacă de-aici, mucosule, până nu-ţi dau două ciomege pe spinare. Leneşilor, la 

muncă cu voi! 
(spre sală): Auziţi, să-i dau bani! Da’ eu ce mănânc?! … iată că vin musafirii. (strigând): Babă 

Iovă, întâmpină pe musafiri! 
 Pauză muzicală pentru trecerea la scena III 
 Scena III – Ieslea lui Crăciun 
 Iosif: Am călătorit mult spre Bethleem. E noapte şi eşti obosită, Maria. Hai să înnoptăm în acest 

orăşel! 
Maria: Iosif, uite-o casă mare! Poate gospodarii au un locuşor şi pentru noi.  
Iosif: Hai să batem! Cioc! Cioc! Cioc! 
Iova (deschide uşa): Cine sunteţi şi ce doriţi? 
Iosif: Noi suntem din Nazareth. Călătorim de multe zile şi suntem frânţi de oboseală. V-am ruga 

să ne primiţi peste noapte să dormim în casa dumneavoastră! 
Iova: Oameni buni, eu v-aş primi, dar bărbatul meu este foarte rău şi nici nu vrea să audă de 

oameni străini în casa lui. 
Iosif: Dar soţia mea, Maria, trebuie să nască. E iarnă, zăpadă şi ger şi trebuie să înnoptăm 

undeva. 
Maria: Vă rugăm, adăpostiţi-ne măcar în staul! 
Iova: Haideţi în ieslea boilor din staul! Văd că-şi este foarte rău, trebuie să naşti. Am să te 

moşesc eu. 
(Fecioara naşte pe Iisus – puteti scoate de după ieslea improvizată o păpuşă bebeluş înfăşată în 

scutece albe) 
Iova (ridicând copilul spre spectatori): Vai, ce copil frumos ai născut! 
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Îngerii (2 ingeri apar lângă iesle): El este Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, împăratul 
luminilor, fiul lui Dumnezeu. 

Iova: Maică preasfântă, miluieşte-mă! 
(veselă) Mă duc să-i spun unchiaşului meu, Crăciun, că sunt moaşa Mântuitorului lumii. 

(Păşeşte spre casă.) 
Crăciun:Unde ai fost?! Adu repede cafeaua şi dulceţurile, că vor să plece musafirii! Dar ce-i pe 

mâinile tale? 
Iova:   Ce bucurie, 
Ce veselie 
Pe noi, Crăciune,  
C-a venit pe lume, 
La noi s-a născut, 
Domnul cel de sus, 
Domnul cerului 
Şi-al pământului, 
Hristos, Domnul cel slăvit, 
Cum de mult s-a proorocit! 
Crăciun (o împinge pe Iova): Ce-ai făcut?! Ai lăsat musafirii ca să ajuţi o sărăntoacă? 

Netrebnico! Cum poţi să crezi aşa ceva? (Îi taie mâinile cu toporişca) 
Iova: Vai, de ce mi-ai tăiat mâinile? 
Crăciun: Aşa meriţi. Pleacă din ochii mei! 
Iova (fuge în staul.): Maica Domnului, mântuieşte-mă! 
Maria: Apropie-ţi, moaşă Iova, braţele tale de scutecele preasfinţite ale pruncului! 
Iova: Minune, de trei ori minune! Mi-au crescut mâinile la loc! (Se închină şi fuge la Crăciun.) 

Iată, Crăciune, că în locul păcătoaselor mele mâini, pe care tu mi le-ai tăiat, fiul Mariei, Împăratul 
cerurilor, mi-a dat altele mult mai frumoase, mai albe ca zăpada şi mai luminoase decât soarele! 

Crăciun: Vai, ce minune! Ai avut dreptate. Iartă-mă, Maica Domnului, pentru ce-am fost şi 
pentru ce-am făcut! Acum cred în Dumnezeu. Ce pot face ca să-mi spăl păcatele? 

Un înger (sau amândoi): De azi înainte vei trăi veşnic! În fiecare an, cât va fi lumea şi pământul, 
vei colinda prin ger, prin vifor şi ninsoare, cu traista plină doldora, pe la casele oamenilor, pe la cei 
mari ca şi pe la cei mici, pe la cei bogaţi ca şi pe la cei săraci, împărţindu-le tuturora îmbucurătoarea 
veste despre naşterea Mântuitorului lumii, a Domnului nostru Iisus Hristos! 

Pauză muzicală de trecere spre scena IV 
Scena IV – Lângă brad 
F: Ai văzut, Petruş, că Moş Crăciun există?! 
B: Bunicule, dar cum ajunge Moşul la fiecare copil într-o singură noapte? 
Bunicul: El nu poate. De aceea, de cu vară, el face mantii şi dulame roşii pentru fiecare oraş sau 

sătuc din lume, pregăteşte sacii cu daruri, iar iarna le trimite unor oameni aleşi de el spre a le 
împărţi. 

Voi, copii, credeţi în el, aşa cum credeţi şi în Dumnezeu, fără să-l vedeţi! 
(Se aud colindătorii.) 
Iată, au venit colindătorii! Haideţi să-i primim cum se cuvine! 
F: Da! Şi-apoi îl vom aştepta şi pe Moş Crăciun. Sunt sigură că va veni şi pe la noi! 
  
Fundal muzical de încheiere 
 

Material preluat de pe didactic.ro 
Prof. Înv., Moise Ionelia 
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Serbare Moș Crăciun 
Grupa mare 

2018 
 

Moisescu Iuliana 
 

Colindă:Pe podele de nuiele 
Duc copiii-n palme stele, 
Să le lase pe la case 
Unde-s gazdele miloase. 
Și cu dragoste creștină 
Duc copiii-n pumni lumină. 
Drumu-i greu, zăpada-i mare, 
Vin copiii pe cărare. 
Să tot taie neaua-n două 
Duc copiii-n gene rouă 
Și tot cântă dn colinde 
Până gerul nu i-o prinde, 
Până vremea nu le-o trece 
Pe poteci sub lună rece, 
Prin fuioare de ninsoare, 
Duc copiii-n suflet soare, 
Să-l împartă cu iubire 
Ca un leac de împlinire. 
De tot răul care-ngheață 
Duc copiii-n cântec viață 
Și-n cuvinte daruri sfinte 
De la Dumnezeu Părinte 
Tot le poartă să le-mpartă 
De Crăciun din poartă-n poartă. 
Și din poartă până-n casă 
 Dâră de lumină lasă, 
Să rămână-n casă toate, 
La mulți ani cu sănătate! 
 
LUCA D: 
*Din cer ninge liniștit 
Peste case, pomi și crânguri, 
Iată, fulgii ne-au șoptit 
Ca să nu mai stăm pe gânduri. 
Ne-am gândit să împodobim 
Cât mai vesel clasa noastră 
Să vedeți cât vă iubim, 
Poftiți la serbarea noastră! 
 
TUDOR EDI 
*Foaie verde și-o lalea 
Tare-aș vrea s-aduc colea 
 Pe vestitul Moș Crăciun 
Moșul drag, moșul cel bun 
Ce ne-aduce bucurii 
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În saci plini de jucării 
Pentru voi, iubiți copii! 
Hai să facem o serbare 
Pentru mic și pentru mare, 
Pe Moș să-l înveselim 
Amintiri să îi trezim! 
 
ȚONEA V: 
*A venit iarna geroasă 
Și stăm toți cuminți în clasă, 
Așteptăm cu bucurie, 
Moș Crăciun la noi să vie! 
Poezii i-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit. 
Cu colegii m-am jucat  
Pe nimeni n-am supărat! 
Și aștept cu nerăbdare, 
Un cadou așa... de mare! 
Cântec: ”A venit, a venit iarna” 
1.A venit, a venit iarna 
Pe la uși, pe la ferești 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde românești. 
Fericiți să fiți cu toții  
Și să fiți bogați 
Să aveți colaci pe masă, 
 Să vă bucurați. 
2.Colindăm, colindăm iarna 
Pe la case de români 
Colindăm, colindăm iarna 
Pe la oameni dragi și buni. 
Să aveți ferestre-n soare 
 Acum de sărbători 
Să-i primiți cu drag la masă 
Pe colindători. 
 
ANAMARIA: 
*Lumea-ntreagă în Ajun 
Așteaptă pe Moș Crăciun 
S-aducă la fiecare 
Un dar mic și unul mare 
La copii și la părinți 
Și la blânzii de bunici. 
Dacă am greșit vreodată 
Cu o vorbă, cu o faptă 
 El ne iartă, nu ne ceartă. 
Ne zâmbește, ne mângâie 
Și în șoaptă ne îmbie: 
”Hai, spune o poezie!” 
 
ADETU PETRU 
*Pe colina-nzăpezită, 
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De doi brazi falnici păzită, 
Se oprește-o sănioară: 
Din ea Moșul bun coboară. 
O băbuță mai glumeață 
Și c-un zâmbet larg pe față 
Pe Moș îl interpelează: 
Moșul în gând doar oftează. 
 
DARIA+ RAUL 
*-Moșule, de unde ești? 
-Vin din țara de povești. 
-Moșule, și de cevii? 
-Mi-e tare dor de copii. 
-În desagă ce-ai adus? 
-Cărți și uruleți de pluș. 
 
DARIA 
*-Moșule, n-ai observat? 
Pe copii i-ai răsfățat, 
Le-mparți multe jucării 
Că-ți spun două poezii 
Și le ierți greșeli cam multe; 
Nici la anul n-or s-asculte. 
Pe părinți vor supăra 
La școală n-or ănvăța, 
Între ei se vor certa. 
După mine, vrei să știi? 
Nu merită jucării. 
 
RAUL: 
*-Tu, băbuțo, ce tot zici? 
Uite-o ceată de pitici, 
Ochii cum le scânteiază, 
Fața cum le luminează 
Bradul ei l-au îmbrăcat 
Și-au plecat la colindat 
Cu obrajii roșiori 
Ei colindă până-n zori. 
Ei colindă tot mereu 
De la Pol îi aud eu. 
Și apoi, iute ca gândul, 
Fug de-aici nu simt pământul 
Și ajung cam pe-nserat, 
Toată noaptea-am de umblat, 
Visele să le-mplinesc, 
Căci pe toți eu îi iubesc. 
 
*Colinde,colinde 
E vremea colindelor 
Căci gheața se-ntinde 
Asemeni oglindelor 
Și tremură brazii 
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Mișcând rămurelele, 
Căci noapte de azi-i  
Când scânteie stelele. 
Se bucur copiii, 
Copiii și fetele 
De dragul Mariei 
Își piaptănă pletele. 
De dragul Mariei 
Și-al Mântuitorului, 
Lucește pe ceruri 
O stea călătorului. 
 
MATEI POPESCU: 
*În noaptea asta de Ajun 
Când vine darnic Moș Crăciun, 
Eu știu că s-a născut Iisus, 
Știu că bunica mea mi-a spus! 
Mi-a spus că-i bun și înțelept, 
Iertarea lui mereu aștept. 
Dacă îi supăr pe părinți 
Cuvinte calde și fierbinți 
Îi adresez în ruga mea 
-Mă iartă dacă vei putea! 
Mă rog mereu de sănătate 
Pentru ai mei, s-avem de toate! 
 
IOAN BUCUR: 
*Noaptea asta-i de colindă 
Toată-i numai scânteiere, 
La bunici e plin în tindă 
De colaci,de nuci,de mere 
Clopotele sună-ntruna 
Cu voci de argint 
Printre nori răsare luna 
Ochi de mărgărit. 
Ce s-a-ntâmplat în lume 
Ce-i atâta zor, 
Unde aleargă toți 
Ce-i nou, fraților? 
 
RAREȘ :    
 În seara asta-i mare sărbătoare 
Pentru întreaga suflare! 
 Asta-i seara sfântă  
 Când colindele se cântă! 
 E seara de Ajun 
 A bătrânului Crăciun! 
În seara de Moș Ajun 
Toți copiii se adun 
Și ascultă cu folos 
Ce se spune de Hristos. 
Magii steaua urmăresc 
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Mergând ca să-l vadă 
Îngerii din cer privesc 
Cântând imn de slavă. 

 
ȘTEFANIA 
*Copiii pleacă la urat 
Şi nu se opresc din colindat 
Până ce toţi n-au ascultat 
Povestea lui Iisus cel lăudat. 
Şi pe la case se opresc 
Şi gospodarii îi cinstesc, 
Covrigi, plăcinte, cozonac 
Cu dărnicie îndeasă-n sac. 
C-aşa-i în seara de Ajun 
Sunt obiceiuri din străbuni. 

 
MARINA 
*Cu haine noi m-am gătit 
Și-am plecat la-mpărtășit, 
Iar când am venit acasă 
Am fost tare bucuroasă 
Că mi-a dat mama săculeț 
Să mă duc la colindeț. 
Să-mi dați nuci, 
Să- mi dați și mere 
Că le mănânc cu plăcere! 
Noi umblăm cu colindatul 
Și răsună în tot satul 
Urarea de sănătate 
Și cu mese-mbelșugate! 
 
TACHE LUCA: 
*În seara sfântă de Ajun 
Pe drumul nins de lună 
Trei magi călări 
Cu suflet bun 
Aleargă împreună. 
De unde vin, cum se numesc 
Ce doruri îi frământă? 
Spre-o iesle ei călătoresc 
Și cerurile cântă. 
Și cântă-n inimile lor 
Aprinse bucuria 
Azi s-a născut Mântuitor, 
Azi s-a născut Mesia. 
 
DRĂGAN LUCA: 
*Vă poftim cu noi aici 
Să v-aducem bucurie, 
Sănătate, rodnicie, 
Cu-ale noastre glasuri mici. 
Cerul azi e-n sărbătoare 
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Și pământul s-a-nnoit 
Căci la noi smerit coboară 
Pruncul cel făgăduit. 
În noaptea asta sfântă 
O stea răsare sus 
Și mic și blând sosește 
Și dulcele Iisus. 
 
DRAGOMIR DAVID: 

*Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi cu mine 
Iisus se naște astăzi 
Copile, pentru tine. 
Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit 
Iisus ne cere-n taină 
 Să-ngenunchem smerit. 
Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi duios 
Să crești curat, copile 
Ca bradul de frumos. 
 
*Se-apropie Crăciunul 
Cu zvonuri de colinde 
Să ne rugăm în taină 
Când steaua se aprinde. 
S-așteptăm pe Domnul sfânt 
 Ca să vină pe pământ 
C-asta-i seara, seara mare 
 Seara mare a lui Ajun. 
 
LAVINIA 
*Este seara de Ajun, 
Noaptea sfântă, minunată, 
Dinainte de Crăciun, 
De copii mult așteptată. 
Brăduțul l-am cumpărat, 
Ba l-am și împodobit. 
Cu globuri e colorat, 
Cu beteală l-am gătit, 
Mama spune-n continuare 
O poveste de demult. 
”Leru-i ler„ în depărtare,  
Parcă vine din trecut. 
Mama-ncet ne povestește 
Despre seara de Ajun. 
Glasul ei suav rostește,  
Colinde se-aud din drum. 
 
Cântec: ”Colindătorii vin” 
 
1.Asta-i seara de Ajun 
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Îngerii cântă 
Mâine-i ziua lui Crăciun 
Îngerii cântă 
Colindătorii vin 
Vestea bună s-o primim 
Că Dumnezeu s-a născut! 
 
2. Prin zăpadă își fac drum 
Copiii cântă 
Căci e ziua lui Crăciun 
Copiii cântă. 
Colindătorii vin 
Vestea bună s-o primim 
Că Dumnezeu s-a născut! 
În prag de sărbători 
Se colindă  până-n zori 
Că Dumnezeu s-a născut! 
Asta-i seara de Ajun! 
 
LAZĂR ST: 
*În casă, în prag de sărbători 
Miroase a mere coapte 
Se-aud cântând colindători 
Târziu în miez de noapte. 
Bunica face cozonac 
Cu nuci și cu stafide 
Cu gem de fructe și cu mac 
Iar noi cântăm colinde. 
Căci astăzi s-a născut Hristos, 
Iar moșul ne răsfață 
Căci de Crăciun e-așa frumos, 
Când suntem toți de față! 
 
*În clinchet de clopoței 
Pe aripi de porumbei 
Cad fulgi moi, din cer dansând 
Și coboară pe pământ. 
Azi la fiecare casă 
Se aud colindători  
Și colinda e frumoasă 
Tot răsună până-n zori. 
Vin copii colindători 
Și colindă până-n zori. 
Vin copiii voinicei 
Cu glasuri de clopoței. 
 
Toți: Primiți cu colinda? 
Gazde: RAREȘ+ ȘTEFANIA 
Gazda : 
Primim, primim! 
Primim, că avem suflet bun 
Veniți, dragi urători 
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Că se va naște prunc ceresc 
Voi sunteți vestitori. 
 
 Colind: Deschide ușa, creștine!... 
Deschide ușa, creștine 
Că venim și noi la tine 
La mulți ani, mulți ani cu bine. 
De departe am venit,  
Drumu-i greu și-am obosit. 
Noi la Viflaim am fost 
Unde s-a născut Hristos. 
Și-am văzut și pe-a sa mamă 
Pe care Maria-o cheamă. 
Cum umbla din casă-n casă 
Ca pe Fiul Sfânt să-l nască. 
Umbla-n sus și umbla-n jos 
Ca să-l nască pe Hristos 
Umbla-n jos și umbla-n sus 
Ca să-l nască pe Iisus. 
Tot umblând găsi apoi 
Un staul mândru de oi. 
Îngerii din cer coboară 
Staulul de-l înconjoară. 
Îngerii cu flori în mână 
Împletesc mândră cunună. 
Pe cunună-i scris frumos 
Astăzi s-a născut Hristos! 
Pe cunună-i scris așa: 
 Că s-a născut Mesia! 
Care cu puterea Sa 
Va împărăți lumea. 
La mulți ani, mulți ani cu bine! 
 
BĂCANU LUCA: 
*Bună seara, cinstiți gospodari! 
V-au venit colindătorii! 
Și deschideți porțile 
Că de-aseară stăm pe-afară 
Picioarele ne-nghețară. 
Streșinile-au picurat 
Și ne-a nins și ne-a plouat... 
Lasă-ne găzduță-n casă 
Că-i neaua pân la fereastră, 
Iar noi suntem mititei 
Și ne latră câinii răi. 
Lasă-ne gazdă în casă 
C-afară plouă și varsă, 
Lasă-ne gazdă în tindă 
Că omătu-i pân la grindă. 
 
PETRU ACHE 
*Înalte gazde, cinstiți gospodari, 
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Am venit ca-n fiecare an 
La dumneavoastră la sărbătoare 
Să vă facem o urare. 
Să vă rugăm după datina strămoșească 
Să primiți colinda noastră! 
*Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm, 
Sănătate şi noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Mulţi ani să trăiţi, 
Bucuroşi să fiţi ! 
Veseli, fericiţi, 
Să ne mai primiţi, 
Tot cu voie bună, 
După datina străbună 
 
NAGHI MIHAI 
*La casa de oameni buni 
Dumnezeu face minuni 
Pune îngerii de pază 
Și dușmanul nu cutează. 
Scoală gazdă, ieși în tindă, 
N-auzi larma de colindă? 
Scoală gazdă, ieși din casă 
Să plătești colinda noastră! 
 
*Găzduță de nu ne crezi 
Ieși afară de ne vezi! 
Nu ieși cu mâna goală, 
Ci cu covrigei în poală! 
Să vă fie casa casă 
Pâine și colaci pe masă 
Să vă fie casa plină 
De belșug și de lumină! 
 
TOȚI:Primiți colinda ce-o purtăm 
Acum în haină nouă, 
Căci fericire și noroc 
V-aducem astăzi vouă! 
 
TUDOR EDI: 
*Noi umblăm să colindăm 
Pe Iisus să-l lăudăm 
Bună seara, seara de Crăciun 
Privește-ne, omule bun 
Că umblăm din casă în casă 
Pe la cei care ne lasă 
Că umblăm din poartă-n poartă 
Vestind ziua minunată! 
PETRU ADETU: 
*Noi umblăm din casă în casă 
Și de ger nici nu ne pasă 
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Și urăm cu voie bună 
C-așa-i datina străbună 
Și la anul când venim 
Sănătoși să vă găsim 
Tot cu fețe luminate 
La mulți ani cu sănătate! 
 
SOFIA: 
*Ce noapte rece s-a lăsat! 
Copiii pleacă la urat, 
Prin case, pe la gospodari, 
Și la cei mici, și la cei mari! 
Pornind din bici, strângând de zor 
Ei urcă repede-n pridvor 
Și au primit la cozonaci... 
Și nuci și mere-ndeasă-n saci, 
Iar ei sunt foarte mulțumiți. 
 
*O colindă mititică 
Eu o știu de la bunica 
Și o cânt mai către seară 
Când e Moș Crăciun pe-afară. 
Hai să o rostiți cu mine 
Fiindcă Moșul care vine 
De departe, de pe munte 
Și-o să-i placă s-o asculte. 
 
 
 
Colind:COLINDIȚA 
Colindița nu-i mai multă 
Să trăiască cine-ascultă. 
Sus la ceruri o-nălțăm 
La creștini jos o- nchinăm. 
O-nchinăm cu veselie 
Și cu mare bucurie 
C-am ajuns seara de-Ajun 
A bătrânului Crăciun. 
 
CÂNIPEANU  D: 
*Se cuvine de Crăciun 
Tot omul să fie bun 
Cei mai mici și cei mai mari 
Mai ales cei preșcolari. 
Toți pruncii să ne-adunăm 
Să mergem să ne-nchinăm 
Lui Hristos astăzi născut 
Într-o iesle așternut 
Fericirea cea cerească 
Cine vrea s-o moștenească 
Să se-nchine lui Hristos 
Mesia cel prea frumos. 
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DENIS: 

*Auziți un glas de sus 
Astăzi s-a născut Iisus 
Îngerii cu glasul lor 
Vestesc pe Mântuitor 
S-a născut în miez de noapte 
Prunc drăguț, frumos 
Îngerii ne spun în Șoaptă 
Că-i Iisus Hristos. 
 
*A sosit Crăciunul,o ce bucurie 
Tu ne-aduci Iisuse har și veselie 
Noi avem hăinuțe calde și frumoase 
Jucării și pâine, haine călduroase 
Dar atâția, Doamne n-au ncii foc, nici casă 
Nici măicuță bună, nici hăinuță groasă! 
Dă-mi inimă bună, Tu Iisuse mic 
Să-mpart cu aceia care n-au nimic. 
 
*Clopotul sună-n depărtare 
Pe pământ e sărbătoare. 
E Crăciunul, oameni buni 
Sărbătoare din străbuni 
Sărbătoare milenară, 
A venit Crăciunul iară! 
Oamenii devin mai buni 
Spune-o vorbă din bătrâni. 
 
*Iisus se naște astăzi 
În peșterile lumii 
În ochii noștri limpezi, 
În raza blândă a lunii. 
În fiecare casă 
Cu licăriri de soare 
În pâinea de pe masă, 
În fulgul de ninsoare. 
Iisus se naște astăzi 
Să-i punem la picioare 
Lumina rugăciunii 
Și-o limpede cântare. 
 
Colind: ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 
Astăzi s-a născut Hristos 
Mesia chip luminos 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați! 
2.Mititel înfășățel 
În scutec de bumbăcel 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați! 

375



3.Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge 
Lădați și cântați 
Și vă bucurați! 
4.Și de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați! 
 
Colind: STEAUA 
 
*Colindă,colindă 
Vă colind c-o ghindă 
Vă colind c-o floare 
Că azi e sărbătoare 
La noi la grupa mare. 
Vă colind cu bucurie 
Anul bun ca să vă fie 
Să aveți noroc în toate 
La mulți ani și sănătate! 
 
Colind: Scoală, gazdă din pătuț  Florile dalbe) 
Scoală gazdă din pătuț, florile dalbe 
Și ne dă un colăcuț... 
 
Capra-cântec 
 
1.Ța, ța, ța căpriță ța 
Vine lupu-n urma ta 
Ța, ța,ța căpriță ța 
Ne temem că te-o mânca. 
R: 
2.Noi am prins-o pe-nserat 
Și-am venit cu dânsa-n sat, 
C-așa-i din bătrâni lăsat 
Cu căprița de umblat. 
 
3. Foaie verde și-un grăunte 
Asta-i capra de la munte 
De la munte din Carpați 
Ce tot umblă pe sub brazi. 
 
4.Capra noastră-mpestrițată 
Ce stai așa supărată? 
Spune doar fără necaz 
Ai mâncat tu ceva azi? 
 
5.Foaie verde și-o alună 
Ia-ți căpriță seara bună 
Hai, căpriță, hai afară 
Că la anul venim iară! 
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Colind: Sculați gazde, nu dormiți 
Vremea e să vă treziți 
Casa să v-o măturați, leru-i ler 
Și masa să o-ncărcați leru-i ler. 
 
*Casa-n care am intrat 
E de binecuvântat 
După legea creștinească 
Numele să-și împlinească 
Și-ntre lumânări aprinse 
Mesele să fie-ntinse 
Și-ncărcate cu bucate, 
Să trăiți cu sănătate! 
Și-n unire și-n cinstire 
Că ne-ați dat adăpostire! 
 
 
TOȚI: 
Doamne, binecuvântează 
Casa-n care se urează 
Sus pe ceruri strălucește 
O stea nouă ce vestește 
Un An Nou cu bucurie 
Cu pace și cu frăție! 
 
 
PLUGUȘORUL 
TOȚI: 
Aho, aho, măi oameni buni, 
Primiți cu Plugușoru-acum? 
 

*Aho, aho,copii şi fraţi 
Staţi puţin şi nu mânaţi! 
Mâine anul se-nnoieşte, 
Pluguşorul se porneşte, 
Şi începe a colinda  
Pe la case a ura. 
Iarna-i grea, omătu-i mare 
Semne bunne anul are, 
Semne bune de belșug 
Pentru brazda de sub plug. 
Pluguşorul românesc 
Obiceiul strămoşesc. 
Ia mai manati mai! Hai! Hai! 
 
*Am venit din depărtare 
Să vă facem o urare 
Azi în zi de sarbatoare 
O urare din străbuni, 
Căci ei au fost oameni buni. 
Anul Nou s-aducă vouă 
Timp mai bun, o viață nouă 
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Fericire, sănătate, 
De iubire s-aveți parte! 
Ia mai manati mai! Hai! Hai! 
 
*Să trăiți, să înfloriți, 
În An Nou voioși să fiți 
Câte paie sunt pe casă, 
Atâția bani s-aveți pe masă 
Câte paie în frunzar, 
Atâția bani în buzunar. 
Anul Nou cu sănătate, 
Casa plină cu bucate. 
Ia mai manati mai! Hai! Hai! 
 
*.Casa să vă fie bogată, 
Hambarele pline cu grâne, 
Mesele pline cu pâine! 
Anul Nou cu sănătate, 
Voie bună şi bucate! 
Ploi la timp, 
Noroc la plug, 
S-aveţi parte de belşug. 
Să trăiţi să înfloriţi 
Întru mulţi ani fericiţi! 
 
*Moş Vasile, Moş Vasile 
Ce-ai să faci cu atâta pâine? 
Da-mi şi mie un colăcel! 
Nu ma vezi că-s mititel? 
Dă-mi şi vin, da-mi şi parale! 
Ca să cresc să mă fac mare 
La anul să fac altă urare. 
Mult noroc şi numai bine 
S-aveţi acu’ de la mine! 
Ia mai mânaţi măi! Hăi! Hăi! 

 
*Iată, anul s-a sfârșit 
A crescut și-ambătrânit 
A fost bun sau a fost rău 
Știe numai Dumnezeu! 
Anii toți vrem să vă fie 
În belșug și bucurie 
S-aveți parte de detoate 
La mulți ani cu sănătate! 

 
*Ca niște copii cuminți 
Hai să-i urăm pe părinți 
Voie bună, sănătate 
Să vă fie bine-n toate! 
Poznele să le uitați 
Prea mult să nu ne certați 
Pentru o trăsnaie mică 
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Să ne dați o bombonică 
Iar pentru una mai mare 
Am vrea bani de buzunare, 
Iar la anul care vine 
Să ne fie și mai bine! 
 
*Rămâi gazdă, sănătoasă, 
Cu o colindă frumoasă. 
De colinda v-a plăcut 
Să ne dați un colăcuț. 
Și-o creangă de busuioc 
Dumnezeu vă dea noroc! 
Și-o creangă de mentă creață 
Dumnezeu vă țină-n viață, 
Mari și tari și sănătoși, 
Buni la suflet și frumoși, 
Mai bogați, mai veseloși, 
Și tuturor, mai mici, mai mari: 
Mulți ani! Mulți ani! Mulți ani! 
 
*Gazde: RAREȘ+ȘTEFI 
Mulțumim, mulțumim! 
Să deie bunul Dumnezeu 
Noroc și bucurie 
La toată casa de români 
Belșug și veselie. 
 
Pe părinți îi colindăm 
Viață lungă le urăm, 
Dumnezeu să-i ocrotească, 
Sănătoși ca să ne crească! 
Tuturor aici de față 
Multă dragoste de viață! 
La anul și la mulți ani! 
 

 
*.Am plecat să colindam 

Pe la case să urăm, 
Vă urăm cum se cuvine 
Pentru anul care vine 
Holde mari 
Cu bobul des 
Şi pe creste 
Şi pe şes! 
Mânaţi,măi flăcăi!Hăi! Hăi! 

 
*Frunză verde de mărar 
Bună seara gospodari 
De dormiţi 
De nu dormiţi 
Vă rugăm să vă treziţi 
Daţi urechea la fereastră 
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Şi-ascultaţi urarea noastră… 
Ia mai mânaţi măi! Hăi! Hăi! 

 
*Câte mere în livezi 
Atâtea vite în cirezi, 
Să ne fie-ndestulată 
Casa toată, ţara toată! 
Ia mai mânaţi măi flăcăi! 
Şi strigaţi cu totii  hăi! hăi! 
 
*Şi ca toamna cea bogată, 
S-aveţi casa-mbelşugată, 
Iar la toate mesele, 
Inimile vesele, 
Să petreceţi împreună, 
Tot mereu cu voie bună! 
Mânaţi,măi flăcăi!Hăi! Hăi! 

 
*Anul Nou ne-aduce nouă, 
Timp mai bun şi viaţă nouă; 
Anul Nou o să ne fie, 
Început de veselie. 
Pluguşor cu patru boi, 
Pluguşor mânat de noi. 
La urechi cu clopoţei 
Ia strigaţi o dată măi! 
Hăi! Hăi! 
 

*Câte frunze în frunzar 
Atâţia bani în buzunar. 
Câte flori sunt în livadă 
Atâţia bani sa fie-n lada. 
Sănătate, veselie 
Ca tot anul să vă ţie! 
Ia mai mânaţi măi!Hăi! Hăi! 
 

*E ger.Prin aerul curat 
Plutesc miresmele de brad 
Și sună veseli zurgălăii 
De-a lungul satului și-al văii 
Căci mâine anul se-nnoiește 
Și plugușorul se pornește. 
Bucuros și-nzăpezit 
Anul nou a și sosit. 
Acum iată-l pe cărări 
Cu urări și cu cântări. 
 
*Anul Nou: LUCA CHEȘCULESCU 
Cine suntem vă-ntrebați 
Așa bine costumați? 
Anul Nou și Anul Vechi 
La Ajun lucrăm perechi! 
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*Anul Vechi- SMEU DAVID 
Sunt Anul Vechi 
Și nu mai pot 
Zilele să le mai port, 
Iar Anul Nou întârzie 
Și vreau repede să vie 
Să-i dau zilele în spate 
Să le ducă mai departe. 
Obosit de zile grele 
Mă duc acum după ele. 
Deci, rămâneți sănătăși 
Și fiți tare inimoși 
Și rămâneți luminați 
Multe lucruri să-nvățați! 
 
Anul Nou :L.CHE 
Pe aripi de porumbei 
În clinchet de zurgălăi 
Anul Nou sunt și-am venit 
De la drum înzăpezit 
Vă urez la toți, copii 
Multe, multe bucurii. 
Și urez părinților 
În muncă să aibă spor, 
Sănătate la bunici 
Ca să-i crească pe cei mici 
Tuturor aici de față 
Multă dragoste de viață! 
 
*Dragi părinți, 
Dragă mamă,dragă tată 
După datini de-altă dată, 
Azi v-aduc urări de bine 
Pentru anul care vine. 
Eu vă rog să-mi dați crezare 
C-am crescut un pic mai mare 
Și să știți de-acum nainte 
Am să fiu și mai cuminte! 
Să trăiți, să munciți, 
Sănătoși și fericiți 
Tot la fel să mă iubiți. 
Tot la fel de dragi să-mi fiți! 
 
*Noi vă mulțumim din suflet 
Pentru tot ce ați făcut 
În anul care-a trecut 
Și să faceți numai bine 
Și în anul care vine 
Domnul Sfânt să vă-ntărească 
Cu lumina lui cerească! 
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SORCOVA 
*Sorcova, vesela 
Peste vară, primăvară 
Să trăiți, să- mbătrâniți, 
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oțelul, 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata 
La mulți ani cu sănătate 
Și la vară cu bucate! 
La anul și la mulți ani! 
Sorcova, vesela, 
Să trăiți, să-mbătrâniți 
Și cu multă bucurie, 
Să trăiți în veselie, 
Ca merii, ca perii 
În mijlocul verii, 
Ca vița-de-vie 
La Sfânta Marie, 
Vacile lăptoase, 
Oile lânoase, 
Porcii unsuroși, 
Copiii sănătoși. 
Busuioc verde pe masă, 
Rămâi gazdă sănătoasă, 
La anul și la mulți ani! 
Să trăiți și să ne dați bani! 
.................................. 
Anul Nou cu bine, 
Cu zile senine, 
Și cu spor la toate! 
La ușori, mănunchi de flori, 
Pe la ușe flori de ruje, 
La ferești, mere domnești. 
Sus pe tindă 
Flori de ghindă, 
Pe podele rândunele, 
La icoane, busuioc! 
Să vă dea Domnul noroc! 
La anul și la mulți ani! 
 
Cântec: 
LA MULȚI ANI! 

1. Haideți să uităm de toate 
Și să fim un pic mai buni. 
La mulți ani cu sănătate 
Sfântă noapte de Crăciun, 
Să dăm răul la o parte, 
Bucurați-vă români 
La mulți ani cu sănătate 
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Sfântă noapte de Crăciun! 
Refren: 
La mulți ani,la mulți ani 
E noaptea de Crăciun. 
La mulți ani,la mulți ani 
Și tot omul e mai bun. 
 
2.Masa-i plină de bucate 
Obiceiul e străbun, 
La mulți ani cu sănătate 
Sfântă noapte de Crăciun 
Cei dragi, poate sunt departe, 
Dar în inimi ei rămân. 
La mulți ani cu sănătate 
Sfântă noapte de Crăciun! 
 
CÂNTEC: MOȘ CRĂCIUN 
R:Moș Crăciun, Moș Crăciun, 
Tu ești atât de bun, 
Când vii în seara de Ajun, 
Ești darnic Moș Crăciun! 
 
1.Toți copilașii stau cuminți  
Și-așteaptă darul tău, 
Sunt buni și-ascultă de părinți, 
Niciun copil nu-i rău. 
R..... 
2. Tu Moșul nostru drag și bun 
Ne-aduci doar bucurii, 
În seara sfântă de Crăciun 
Toți te-așteptăm să vii! 
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Proiect educaşional  Datini de Craciun 

 
Prof. Moisescu Mihaela 

Şcoala Gimnazială nr 1 Valea Mare Pravăţ 
 
 
Sarbatorile religioase sunt un prilej de bucurie si de impacare sufleteasca in randul romanilor. 

Romanii au fost din totdeauna pastratori de traditii si obiceiuri stramosesti. 
Punctul de pornire in desfasurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cat mai 

multe  despre obiceiurile si traditiile de Craciun si de Anul Nou. 
Copiii, iubesc sarbatorile crestine, isi imbunatatesc cunostintele  prin aflarea mai multor povesti, 

legende despre trecutul  neamului nostru. Totodata le plac si mai mult sarbatorile crestinesti nu 
pentru latura lor religioasa, ci pentru latura laica – venirea lui Mos Nicolae, Mos Craciun si de 
aceea cu ajutorul parintilor vom incerca sa sadim in sufletele lor iubire pentru Dumnezeu si semeni. 

Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului ca 
sarbatorile si  traditiile trebuie pastrate si transmise mai departe. 

 
SCOPUL  PROIECTULUI: 
 Proiectul isi propune ca elevii sa-si imbunatateasca cunostintele despre cunoasterea  traditiilor 

si obiceiurilor  crestinesti de Craciun  si Anul Nou. 
OBIECTIVELE  PROIECTULUI:             
a)Privind copiii implicati in proiect: 
*familiarizarea elevilor cu principalele  sarbatori  religioase; 
*semnificatia sarbatorilor in sufletul romanilor; 
*desfasurarea unor activitati didactice cu teme  crestine; 
*colectionarea si prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  crestine; 
*cunoasterea si descrierea traditiilor si obiceiurilor crestine; 
*achizitionarea valorilor educative si  morale crestine; 
 
b)Privind cadrele didactice: 
*incurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educational si crestin in sala de clasa; 
*promovarea  unor materiale ; 
 
c)Privind parintii  si ceilalti parteneri educationali: 
*constientizarea acestora cu privire la importanta  sarbatorilor la romani si rolul lor in educarea 

copiilor din perspectiva crestina; 
*implicarea acestora in activitatile scolare; 
GRUP TINTA: 
*elevii claselor  Pregatitoare,I  - VIII 
*cadrele didactice din scoala, parinti, cetateni ai comunei Negomir 
RESURSE : 
UMANE: 
               -elevii claselor implicate in program; 
               -invatatorii  si profesorii claselor intrate in proiect; 
               -parintii si bunicii copiilor 
               -cetateni  ai comunei Negomir; 
               -conducerea unitatii implicate  in proiect,conducerea primariei; 
              
*MATERIALE: -coli albe si colorate pentru ornamente 
                            -acuarele, creioane,markere 
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                            -CD-uri 
                            -calculator 
                            -costume si decoruri pentru programul artistic 
                            -aparat de fotografiat 
                             
STRATEGII  DE  REALIZARE: 
 
-activitati comune intre elevii claselor  implicate in proiect:   
-colaborare cu parintii elevilor implicati 
 
RESURSE  MATERIALE: 
-calculator, imagini, postere, mape, coli de scris, pliante, aparat foto ,decoratiuni. 
 
EVALUAREA PROIECTULUI: 
-expozitii cu lucrari ale  copiilor 
-programul artistic(scene din piesa de teatru fotografiate si filmate) 
-portofoliu 
-album foto cu poze din timpul serbarilor 
 
REZULTATE ASTEPTATE: 

* Atitudini pozitive ale copiilor pentru pastrarea datinilor crestine, pentru respectarea a tot 
ce este etic, moral si frumos pentru om;                    

* Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, atasament fata de celelalte persoane din 
comunitatea locala 

*Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici pictur                                                                      
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Importanṭa activităṭilor educative în parteneriat cu părinṭii 

 
Prof înv. primar Moisuc Raluca 

 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala 
pentru a se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune 
condiții. 

Ṣcoala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, 
deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții.  

Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, 
ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează 
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale 
părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. 
Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Copilul din ziua de azi simte 
nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi care să participe la jocurile 
sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un sistem de învatământ 
clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce 
priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind 
educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; părinţii trebuie să 
fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure 
părinţilor asistenţa necesară.Colaborarea familiei școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive 
asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe 
o comunicare foarte strânsă. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: *Transmiterea de 
norme, valori și obiceiuri; *Dezvoltarea autonomiei copilului; *Transmiterea de cunoștințe 
*Învățarea responsabilităților. 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere 
reciprocă.Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să 
participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. 
Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături 
de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările 
lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Există mai multe forme concrete de 
colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de 
realizare: *Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și 
date concrete ; *Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; *Participarea părinților la 
activități demonstrative; *Convorbirile cu familia ; *Consultări individuale; *Vizitele; *Organizarea 
de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, 
patiserii, fabrici, etc); *Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate 
de cadrul didactic; *Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
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inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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MODALITĂȚI DE COLABORARE                                                     
ÎN PARTENERIATUL ȘCOALĂ- FAMILIE 

 
Adela Moldovan, CJRAE SATU MARE, 

Liceul Teoretic Negresti Oas 
 
 
În ultimii ani se pune accent pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în baza 

unui contract educațional individual privind educaţia copilului.   
Scopul contractului este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ 

prin implicarea şi responsabilizarea părţ ilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. 
În activitatea noastră didactică am conștientizat faptul că pentru o relaţie optimă de colaborare 

a școlii cu părinţii pot fi utilizate o multitudine de forme şi metode de colaborare. Pentru găsirea 
unor soluţii la problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un colaborator, ca un 
partener care se implică activ în aceste forme de intervenţie socio-educaţională. Edificarea şi 
menţinerea unui parteneriat intre şcoală şi familie depinde de asumarea responsabilităţilor de către 
toţi actorii educaţionali. 

În momentul actual, copilul este asaltat de influenţele exercitate de o multitudine de factori 
educativi formali, informali și nonformali. Pe lângă instituțiile consfințite (familia, şcoala, clubul 
copiilor, biblioteca, biserica, muzeul, casa de cultură, internetul, radioul, televiziunea, presa scrisă), 
sunt diverse organizaţii (ale copiilor, tinerilor, părinţilor, etc.) fundaţii, grupuri de similitudine (de 
vârstă, de sex, de categorie socialăetc.) specialişti în intervenţia socio-educativă. Familia şi şcoala 
sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării personalităţii copilului. 

Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, relațiile reciproce pe 
care le dezvoltă, poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală - familie. Mult timp,concepţia 
potrivit căreia şcolii îi revine sarcina instrucţiei, iar familiei, cea a educaţiei, a persistat, separând 
astfel rolurile celor doi agenţi educativi. Şcoala şi familia trebuie să colaboreze real, bazându-se pe 
încredere şi respect reciproc, pe grija faţă de elev, făcând loc unei relaţii deschise. Analizând 
activitatea cu părinții amc oncluzionat că pentru o relaţie optimă cu părinţii este nevoie de a îmbina 
variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea. Unele dintre acestea sunt: 
şedinţele cu părinţii, lectoratele cu părinţii, consultaţiile individuale (convorbirile),  
 participarea părinţilor la activităţi  organizate în şcoală, consiliere psihopedagogică,  vizitele 
ale cadrelor didactice la părinţii copiilor , vizite la locul de muncă al părinţilor , excursi i ,  
drumeții , expoziţii cu lucrări ale copiilor, sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă, serbările 
şcolare, implicarea părinților în proiecte și  par tener ia te ,  scrisorile şi însemnările , lecţii 
deschise, avizierul şcolii , ateliere de lucru cu părinţii , conferinţe ştiinţifice.  

În cele ce urmează vă prezint două modele de scrisori adresate părinților: prima are ca scop 
cunoaștere particularităților adolescenților, cea de-a doua are în vedere rolul părinților în prevenirea 
consumului de tutun, alcool, droguri.  

Dragii mei părinți, 

Pun pe hârtie gânduri pe care îmi este greu să le vorbim.  Acum sunt mare, am aproape 14 ani, 
și ca orice adolescent am multe vise…dorințe….frământări…întrebări. Un fior de teamă parcă m-a 
cuprins, când mi-am dat seama că în trupul meu, aproape de copil, au apărut semnele schimbării.... 
ale nesiguranței, incertitudinilor, ale dorinței năvalnice de a fi unic, original. Sunt momente în care 
mă simt pierdut, singur şi dezamăgit…momente în care privesc în jur și nu știu încotro să mă 
îndrept…..aș vrea să fiți lângă mine mereu….dar cred că trebuie să  descopăr singur cine sunt și 
încotro mă îndrept….Nu este ușor pentru mine……dorințele mele sunt contradictorii, fapt care mă 
îngrozește….. însă știu că dragostea voastră necondiționată îmi luminează  permanent calea în viață.  
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Mă simt extrem de norocoasă că sunt copilul vostru! Aş vrea să fiu lângă voi, toată viaţa, dar s-
ar putea să rămân doar în inima voastră, la un moment dat, şi asta mă face puţin nostalgic(ă). Spritul 
meu critic în relația cu voi, vă dezarmează uneori, însă e modul în care eu încerc să mă afirm și 
poate să caut soluții pentru a face față dificultăților vieții, pe care nu le-am cunoscut până acum 
datorită protecției oferite……Chiar dacă, uneori, discutăm  în contradictoriu sau suntem supăraţi 
unul pe celălalt …știu că în  braţele voastre găsesc mereu mângâiere…….Aveti încredere în mine! 
Entuziasmul specific vârstei, modelul de viață pe care mi l-ați oferit, cunoștințele achiziționate și 
abilitățile dezvoltate, bucuria experințelor trăite împreună, valorile insuflate, mă vor ajuta să  
reușesc în tot ceea ce îmi doresc…..iar dacă într-o zi  voi eșua,….. si acest lucru se va intampla voi 
fi motivat(ă) să mă ridic și să merg mai departe pentru că voi m-ați învățat că planul lui Dzeu pentru 
viata noastră este mai mareț și mai important decât cel mai grandios vis al nostru și dacă-L punem 
pe El pe primul loc în tot ceea ce facem știu că nimeni și nimic nu-L  va opri să-și îndeplinească 
planul Lui cu privire la viața nostră. 

V-am scris această scrisoare din dragoste nemăsurată….. 

Copilul dumneavoastră va demonstra că este mai puternic decât tentaţia! 

Stimaţi părinţi, 

Fiul/fiica dumneavoastră va participa, începând cu 12 MARTIE, pentru o perioadă de 2 
săptămâni la campania ”Alege conştient” prin care se urmăreşte: conştientizarea şi implicarea 
populaţiei, în special a elevilor de liceu şi a părinţilor acestora, în campania de prevenire a 
consumului de droguri, în scopul reducerii factorilor de risc şi a promovării unui stil de viaţă 
sănătos. Iată câteva din motivele pentru care tinerii ajung consumatori de tutun, alcool sau alte 
tipuri de droguri: insuficienta informare, modelele oferite de societate, lipsa de supraveghere, 
atitudinea permisivă a societăţii în care trăim, curiozitatea, dorinţa de părea mai maturi, influenţa 
grupului de prieteni şi teama de a nu fi respinşi de aceştia,  publicitatea pentru produsele din 
tutun/alcool şi accesibilitatea lor 

Cum îi puteţi ajuta? Sunteţi cu siguranţă cea mai apropriată persoană pentru copilul dvs.. El va 
ţine seama de opinia dvs. cu privire la ce este bine sau rău, sănătos sau periculos. Aşa cum probabil 
ştiţi, copilul dvs. este expus influenţei grupului de prieteni, ceea ce l-ar putea face să ia o decizie 
greşită. Astfel suportul oferit de familie devine esenţial în formarea stimei de sine şi a încrederii în 
propriile decizii. Îl puteţi învăţa ce înseamnă să fii matur şi responsabil. Încurajaţi-l să vorbească 
oricând despre propriile lui opinii, temeri şi sentimente. Exprimaţi-vă afecţiunea şi oferiţi-i  
sprijinul dumneavoastră. Puteţi să vă încurajaţi copilul să gândească în termeni pozitivi despre ce 
înseamnă să nu fumezi/să nu consumi alcool. Chiar dacă dumneavoastră sau alţi membrii ai familiei 
fumaţi îi puteţi explica de ce dezaprobaţi fumatul, astfel copilul dumneavoastră are şanse mai mari 
să rămână nefumător. Mult mai important este însă sprijinul pe care dumneavoastră i-l oferiţi pentru 
ca el să ia decizii responsabile, să adopte un stil de viaţă sănătos, fără fumat.  

Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat! 
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SERBARE DE CRĂCIUN 
 

Prof. MOLDOVAN CRISTINA ZENOVIA 
 

Sighisoara 
Dec. 2018 

 
Dragi părinți și copilași, 
 
Ne-am adunat aici, în această seară minunată, să celebrăm una dintre cele mai frumoase 

sărbători. Este Crăciunul – nașterea pruncului Iisus.  
Noi, elevii clasei a VIII-a B, am pregătit pentru dumneavoastră serbarea ”Uite vine Moș 

Crăciun”, poezii, dansuri, colinde... 
 
Colinde, colinde! 
E vremea colindelor, 
Căci gheața se-ntinde 
Asemeni oglinzilor. 
Și tremură brazii 
Mișcând rămurelele,  
Căci noaptea de azi-i 
Când scânteie stelele.  
 
Se bucură copiii,  
Copiii și fetele, 
De dragul Mariei  
Își piaptănă pletele. 
De dragul Mariei  
Și-al Mântuitorului  
Lucește pe ceruri 
O stea călătorului. 
 
SCENETĂ 
 
Uite, vine Moș Crăciun 
 
PERSONAJE 
 
FLORIN/ Moș  VI - 
MARIAN/ Moș I - 
PAUL/ Moș V 
MIHAELA și IZABELLA / Moș III și IV 
IONEL/ Moș II 
ALINA 
SEBASTIAN 
DENISA 
ALEX -MOȘ CRĂCIUN VII  
SCENA I 
 
În fața cortinei, câțiva copiii vin din dreapta punându-și căciulițele și mănușile ca și când tocmai 

ar fi ieșit în stradă. 
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FLORIN: Mii de stele și artificii, a ieșit un pom – o frumusețe... 
MARIAN: N-aud! Vorbește mai tare,Florine... mi-am pus multe fulare peste căciulă că răcesc 

ușor! 
FLORIN: (mai tare): Ziceam că pomul pe care l-am așezat în sala cea mare a ieșit foarte 

frumos... și că se vor bucura mâine prichindeii, oaspeții noștri, când o să-l vadă... 
MARIAN (care n-a priceput): Dacă întrebi de fularul tău... e la mine, am văzut că nu-l folosești. 

Și te sfătuiesc să nu deschizi gura atât de mare când vorbești, că-ți intră aerul rece. 
MIHAELA și IZABELLA (vorbesc deodată): Ești surd? 
MIHAELA și IZABELLA (vorbesc deodată): Ești surd? 
MARIAN: Nuuuu.... sunt numai înfofolit. 
FLORIN: Dacă e așa, desfofolește-te, mii de stele și artificii!  
 (Băieții îi scot lui MARIAN o parte din fularele din care abia i se mai zărește obrazul.) 
MARIAN: Lăsați-mă, lăsați-mă, nu vedeți ce ger e? Un ger că poate să înghețe și motorul lui 

Moș Crăciun.  
ALEX și DENISA: Nici o grijă, anul ăsta vine cu racheta.  
ALEX și DENISA: Nici o grijă, anul ăsta vine cu racheta.  
MARIAN: Brrrrr...... Nu mai pot de frig... ce facem? 
PAUL: Știți ce? Haideți la mine să vă arăt niște timbre cu Antarctica. 
MARIAN: Brrrrrrr... Antarctica? Pe frigul ăsta? Înghețăm cu totul... 
PAUL: Atunci cu Africa... 
MARIAN: Ei, așa da, mai zic și eu! (Dau să iasă). Dar stați... stați să-l luăm și pe... 
 (Un băiețel și-a făcut sfios apariția). 
DENISA:: (mirat):IONEL? 
ALEX:IONEL, așa e. Pe tine te uitasem! Unde ai rămas până acum, IONEL? Hai, vino cu noi la 

Paul! 
IONEL: Eu... am rămas să mă uit la pom... 
ALEX: Și de ce mă rog, ai rămas ultimul la pom? 
DENISA: (sever):IONEL, tu ne ascunzi ceva. 
ALEX: Răspunde limpede, de ce ai așteptat să plecăm? Și ce ascunzi la spate? 
IONEL: Eu....... eu 
DENISA: (se strecoară ușurel și descoperă ce ascunde la spate). Un ursuleț! Un ursuleț de pluș... 
ALEX: IONEL, dar e chiar ursulețul de pluș pe care l-ai pregătit tu în dar pentru cei mici. 
IONEL: (oftând): Așa-i! El e... Și dacă vreți să știți nu mă-ndur să-l las. Pe mâinile cui o să-

ncapă? Dacă îi va rupe careva un picior sau urechile... aș vrea să-l dăruiesc chiar eu, ca să știu cui... 
ALEX: Cu neputință,IONEL. Darurile se împart de către Moș Crăciun. Ai uitat? 
DENISA: IONEL trebuie să-l duci înapoi! 
ALEX și DENISA: Noi mergem acasă că trebuie să repetăm colindele pentru serbare și să ne 

pregătim biciurile pentru când vom merge la urat! O seară plăcută să aveți! 
ALEX și DENISA: Noi mergem acasă că trebuie să repetăm colindele pentru serbare și să ne 

pregătim biciurile pentru când vom merge la urat! O seară plăcută să aveți! 
 (ALEX și DENISA: ies din cadru.) 
MIHAELA și IZABELLA: Hai,IONEL... Du înapoi ursulețul că noi te așteptăm... 
MIHAELA și IZABELLA: Hai,IONEL... Du înapoi ursulețul că noi te așteptăm... 
IONEL (trist): N-avem încotro, ursulețule... 
ALINA(trecând): Noroc, colegi! 
MIHAELA și IZABELLA:ALINA, de ce nu ai venit să ne ajuți la împodobit? 
MIHAELA și IZABELLA:ALINA, de ce nu ai venit să ne ajuți la împodobit? 
ALINA: N-am putut... Și acum sunt foarte grăbită. Alerg la farmacie... Închipuiți-vă ce 

supărare! Frățiorul meu e bolnav. 
MIHAELA și IZABELLA:SEBASTIAN? 
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MIHAELA și IZABELLA:SEBASTIAN? 
MARIAN: Dar ce are?  
ALINA: S-a răcit. Acum e în pat. Nu va putea veni nici mâine la serbare...  
IONEL : SEBASTIAN e cel mai bun prieten al meu. (Sare deodată în sus, bucuros.) Ah, o idee! 

O idee strașnică... o idee cum nu i-a mai dat nimănui prin cap. Ești scăpat, ursulețule! (Iese repede.) 
ALINA: Mă duc băieți... Nu vreau să-mi las frățiorul să aștepte. 
IZABELLA: MIHAELA ... 
MIHAELA :IZABELLA... 
IZABELLA: Te gândești și tu la ce mă gândesc eu? 
MIHAELA : Dar la ce mă gândesc eu eu te gândești și tu? 
MIHAELA și IZABELLA: Ssssst! Să nu spunem nimănui. 
MIHAELA și IZABELLA: Ssssst! Să nu spunem nimănui. 
MARIAN: Rămâneți cu bine... Eu m-am dus băieți! 
MIHAELA și IZABELLA: și noi ne-am dus... și noi... ne-am amintit că ne grăbim... 
FLORIN: Mihaela, Izabella, încotro? Mii de stele și artificii! Paul, tu pricepi ceva? De ce 

gonesc așa care-încotro? Am rămas numai noi. Hai că vin să vedem timbrele. 
PAUL: Știi ceva,Florin? Am impresia că nu mai știu unde am pus timbrele! Așa că: ”Salut!” 
FLORIN: Nemaipomenit! Ce-i asta? Oare nu cumva povestea cu frățiorul Alinei? Mii de... asta 

e!!! Grozavă invenție! Nu trebuie să pierd nicio clipă. Să mă grăbesc! 
SCENA II  
 (Din sală își face apariția un Moș Crăciun mititel, înfofolit până sub nas și cu o căciulă mare.) 
MOȘ CRĂCIUN I (MARIAN): La o parte! La o parte! Faceți-i loc lui Moș Crăciun că vine de 

departe! Și se grăbește că e brrrrrr... un frig ca la Polul Nord. Ia să vedem unde locuiește Alina. 
(Bate în poartă și recită:) 

 Măi băiete, măi copilă, 
 Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc 
 Uite-mă sunt Moș Crăciun 
 Și am tolbă și cojoc. 
 Hai primiți-mă degrabă 
 Brrr, e frig și bietul moș 
 Are țurțuri până-n barbă 
 Și îi este nasul roș... 
ALINA: (deschide ușa bucuroasă): Ia te uită... Moș Crăciun.  
MOȘ I (cu voce groasă): Bucuroși de oaspeți?  
ALINA SI SEBASTIAN: Bucuroși, bucuroși, poftim înăuntru.  
ALINA SI SEBASTIAN: Bucuroși, bucuroși, poftim înăuntru.  
 (Dintr-o altă parte a sălii își face apariția un alt Moș Crăciun). 
MOȘ II (IONEL): Loc, loc, faceți-i loc lui Moș Crăciun, că se grăbește. Îl așteaptă un prieten. 

Strașnică idee am avut! Nimeni n-ar bănui că sunt Ionel. (Bate și recită). 
 Măi băiete, măi copilă! 
 Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc! 
 Uite eu sunt Moș Crăciun 
 Și am tolbă și cojoc. 
 De-i pe-aici vreun țânc cuminte, 
 O să-i dau un dar de preț, 
 Ia priviți cu luare-aminte... 
 Am aici un ursuleț. 
ALINA: (deschide ușa mirată): Cum?... Dumneata... ești... ești tot... 
MOȘ II: Moș Crăciun... Moș Crăciun... Am adus un dar frumos pentru un băiețel cuminte, dar 

bolnav.  
ALINA: Dacă e așa poftim înăntru. 
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(Își fac apariția doi moși). 
MOȘ III (MIHAELA): Dați-vă la o parte. Că noi suntem Moș Crăciun și cu... 
MOȘ IV (IZABELLA): Frate-său geamăn, tot Moș Crăciun! 
MOȘ III: Ce, nu se poate?  
MOȘ IV: Mergem la SEBASTIAN care nu poate veni mâine la serbare.  
MOȘ III și MOȘ IV:  Măi băiete, măi copilă, 
    Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc. 
    Suntem gemenii Crăciun 
    Avem tolbă și cojoc. 
    Nu v-ar fi cu supărare... 
    Ne-am gândit că, poate, voi 
    Vă veți bucura mai tare 
    Dacă moșii vor fi... doi! 
MOȘ III și MOȘ IV:  Măi băiete, măi copilă, 
    Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc. 
    Suntem gemenii Crăciun 
    Avem tolbă și cojoc. 
    Nu v-ar fi cu supărare... 
    Ne-am gândit că, poate, voi 
    Vă veți bucura mai tare 
    Dacă moșii vor fi... doi! 
 
ALINA: Poftiți, poftiți înăuntru! 
 
MOȘ V (PAUL): Măi băiete, măi copilă,  
   Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc, 
   Uite eu sunt Moș Crăciun 
   Și am tolbă și cojoc. 
   Străbătutam cu duiumul 
   Țări și mări până la țel, 
   Și pe unde m-a dus drumul 
   Am strâns timbre fel și fel. 
 
(Ușa se deschide și intră). 
 
MOȘ VI (FLORIN): Mii de stele și artificii... Am cam rătăcit dumul. Dar în sfârșit, iată-mă! 
Măi copii este-n Ajun,  
Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc, 
Uite-mă, sunt Moș Crăciun. 
Am și tolbă și cojoc, 
Am căciulăca bunicii, 
Barbă am și-i ca de nea.  
Mii de stele și-artificii, 
Eu sunt Moș Crăciun sadea.  
ALINA: Intrați, intrați! Numai să mai fie loc! 
MOȘ VII: Ia să mă uit în catastiful meu... prin urmare, pe strada Cumințeniei, la nr. 9... aici! Ce 

bucuros va fi! 
 Măi copii este-n Ajun, 
 Cioc-cioc-cioc, cioc-cioc-cioc,  
 Uite-mă sunt... 
(Ceilalți moși ies afară) 
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MOȘ I: Moș Crăciun. 
MOȘ VII: Am și... 
MOȘ III ȘI IV: Tolbă și cojoc. Cunoaștem poezia... 
MOȘ VI: Mii de stele și artificii, spune-ne cine ești? 
MOȘ VII: Eu sunt Moș Crăciun! Dar voi?  
CEILALȚI: Moș Crăciun! 
MOȘ I: Pun prinsoare că ești un băiat din cartier care a auzit că Sebastian e bolnav și a vrut să îi 

facă o surpriză. 
MOȘ VII: După părerea voastră, eu nu aș fi Moș Crăciun, iar voi, toți ceilalți... 
MOȘ II: Nu. Nu toți ceilalți, numai eu. 
  Ba eu, ba eu...... 
 (Încep să se certe). 
MOȘ VII: Nu vă mai certați. Rămâne să dovedim fiecare ce dar i-a adus.  
MOȘ I: Eu i-am adus o căciulă groasă.  
MOȘ II: Eu i-am adus un ursuleț de pluș. 
MOȘ III ȘI IV: Noi, două mingi.  
MOȘ V: Eu o serie de timbre cu pomul de iarnă. 
MOȘ VI: Eu o serie de steluțe și o cutie de artificii. 
MOȘ VII: Iar eu... 
ILEANA: Ei, ce ne-ai adus matale, Moș Crăciun? 
MOȘ VII: Eu i-am adus chiar pomul de iarnă! 
GHEORGHIȚĂ: Ce minunat e pomul! 
MOȘ VII: Iată, am adus aici și copiii de la serbare.  
(Copiii își scot căciulile și bărbile.) 
 Tu erai, MARIANE? 
 Tu erai, PAULE? 
 Tu erai, IONELULE? 
FLORIN: Mii de stele și artificii! Se-nțelege! Am avut toți același gând. 
MOȘ VII:  Bravo, bravo! Un gand bun, dragii moșului. 
SEASTIAN: Vă mulțumesc foarte mult pentru darurile pe care mi le-ați adus. Acum mă simt 

chiar însănătoșit! 
MOȘ VII: Ei, și acum, dragii moșului, să înceapă serbarea! 
 
*** 
A pornit din cer ninsoarea,  
S-a oprit. Și iar a nins... 
S-a-mbrăcat în alb deodată 
Țara peste-al ei cuprins. 
 
Soarele de-abia se vede, 
Peste tot e frig și ceață. 
Ziua nu mai este ziuă,  
Doar un pic de dimineață. 
 
Săniuțele de-acuma 
Vor fi iar pe derdeluș 
Iarna-n jur, ca-ntr-o clipită 
Va pune și-alunecuș. 
 
Iar o să se-mbrace țara 
 Cu-ale ei multe cojoace 
Și-or ieși din nou în larmă 
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Toți copiii să se joace. 
 
*** 
Uraaa! Ninge ca-n poveste! 
Timpul e de săniuș.  
Hai copii ca și-altădată,  
S-a făcut alunecuș. 
 
Scoateți săniile-afară, 
Lăsați alte jucării! 
Dealul vă așteaptă, jocul, 
Nu veți fi mereu copii! 
 
Hai veniți la sănătate! 
Maica iarnă pentru voi 
S-a grăbit să cearnă norii 
Stă numai puțin la noi. 
Eu cu Ioana, soră bună, 
Gerurile chiar de-s mari 
Alergăm cu săniuța 
Și pentru când vom fi mari. 
 
Toarce iarna al ei caier 
Și zăpadă e cât vrei. 
Zboară fulgi zglobii prin aer, 
Hai să ne jucăm cu ei! 
 
Cântec: Uite-acum de sus! 
 
***  
În decembrie, deodată  
Într-o zi, sub cerul blând 
Crește, fără veste, cifra  
Oamenilor pe pământ. 
 
O, sunt oamenii de nea, 
Fără număr, mii și mii. 
Eu vă spun urarea mea: 
Faceți-i frumoși, copii! 
 
Din mărgele ori cărbuni,  
Ochii lor să râdă, buni,  
Iar surâsul lor 
Să nu fie mincinos. 
 
Punețile-n mâini un ram 
Cu flori dalbe argintii 
Din tristeți le dați un dram 
Și-un noian de bucurii. 
 
Luând cea mai minunată 
Înfățișare, chiar și un 

395



Rece bulgăr de zăpadă 
Trebuie să fie bun. 
 
***  
Cu căpșorul la fereastră, 
Numai borangic, 
Aștepta pe Moș Crăciun 
Prâslea cel voinic. 
 
Cum de ieri e-așa cuminte, 
Merită un dar 
De la bunul Moș Crăciun –  
Un trenuț măcar! 
 
Îi veni deodată-n minte 
O idee, și... 
Pe furiș, în plină stradă 
Repede ieși. 
 
Unde omul de zăpadă,  
Prisăcar sadea, 
Peste stupii mari de case  
Roi de fulgi stârnea. 
 
„Te-aș ruga”, intră în vorbă, 
Puiul încurcat –  
Fiindcă ieri c-un bulz de gheață 
Nasul i-a strâmbat. 
 
„De-l zărești pe Moș Crăciun 
Din nămeți ieșind, 
Spune-i că-l aștept în casă 
 Cu un nou colind.” 
 
Va cânta Ada la chitară și fetele. 
 
***  
Zăpadă jucăușă s-a așternut pe țară 
Și-adună baba Iarnă troienile în clăi, 
În serile cu lună trec sănii, parcă zboară, 
Cu scârțâit de șine și zvon de zugălăi. 
 
Jingle bells... 
 
*** 
Din zori și până-n seară, la ferești 
A nins cu fulgi de vată, ca-n povești... 
Acum odaia arde în lumină. 
Afară-i noapte, noapte-i în grădină 
Și ceasul s-a oprit la ora 10. 
(Va fi uitat bunicul să-l întoarcă?) 
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Un pui de brad adus din iarna rece 
Stă-n mijlocul odăii, drept, de parcă 
S-ar crede încă sus la el în munte. 
Pe crengi – îi râd lumânărelele mărunte, 
Ghirlănzi subțiri se țes păienjeniș 
Din firișoare aurii de poleială. 
Și-un lampion aprinde-n cetiniș  
O lună plină cât o portocală. 
 
Iar dedesubt, pe-o masă cu beteală 
Și scamă albă-nchipuind zăpadă, 
Un cățeluș cuminte stă pe coadă 
De parcă știe că-i din câlți și din carton.  
 
Un elefant cu trompa tirbușon 
Se uită galeș la o păpușică 
Bălaie ca matasa de porumb  
Iar trei miori se ghemuiesc de frică 
În jurul unui ciobănaș de plumb.  
 
Se-nclină-a lumânărilor văpaie  
Au învelit copiii în odaie 
Și-un glas ne-ndemânatic și sfios 
Începe-a tremura: O, brad frumos! 
Târziu, s-au risipit copiii stol, 
Ducând în ochi a lumânărilor văpaie 
Și nu e nimeni, nimeni în odaie... 
 
*** 
Ninge, ninge ca-n povești 
Se cobor din cer grădini, 
Un covor pufos de fulgi 
Ca petalele de crin. 
 
S-a albit de tot pământul 
Și deși nu-i frig deloc 
Toți s-au strâns de-acum în casă  
La un piculeț de foc. 
 
Motănel venit de-afar' 
Tolănit după cuptor, 
Ca întotdeauna toarce 
Sforăind încetișor. 
 
Lângă sobe pisicuțe 
Torc molatec, alintat  
Instalați în săniuțe  
Noi zburăm neîncetat. 
 
Copiii fac haz de joacă; 
Omul de zăpadă, acum  
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Îi privește cum aleargă 
Sub ninsoarea de pe drum. 
 
Stau la geam, privind afară 
Cum încet se lasă seară 
Și visez cum vine iară 
Moș Crăciun c-o sănioară. 
 
*** 
Cad fulgii mari încet zburând 
Și-n casă arde focul, 
Iar noi pe lângă mama stând  
De mult uitarăm jocul. 
De mult și patul ne-aștepta. 
Dar cine să se culce? 
Rugată, mama repeta 
Cu glasul ei cel dulce. 
 
Cum sta pe paie-n frig Hristos 
În ieslea cea săracă 
Și boul cum sufla milos  
Căldură ca să-i facă. 
Drăguț un miel cum i-au adus, 
Păstorii de la stână 
Și îngeri albi cântau pe sus  
Cu flori de măr în mână. 
 
Și-auzi! Răsar cântând acum,  
Frânturi dintr-o colindă 
Și vin mereu, se-opresc în drum, 
Se-aud acum în tindă. 
Noi stăm cu ochii pironiți 
Și fără de suflare, 
Sunt îngerii veniți din cer 
Cu Ler și Domnul mare! 
 
Ei cântă-nălțător și rar 
Cântări de biruință, 
Apoi se-ntorc și plâng amar 
De-a Iudei necredință, 
De spini, de-ostași și c-a murit... 
Dar s-a deschis mormântul 
Și El e-acum în cer suit 
Și judecă pământul. 
 
Și până nu tăceau la prag, 
Noi nu vorbeam niciunul –  
A fost și cald, a fost și drag 
În casă-ne Crăciunul. 
Și când târziu ne biruia 
Pe vatra caldă somnul, 
Prin vis vedeam tot flori de măr 
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Și-n fașe mic pe Domnul. 
 
*** 
Păstorii au văzut lumina 
Și cei dintâi au alergat... 
N-au stat să caute pricina, 
Ci umiliți s-au închinat. 
 
Târziu, când cei trei magi sosiră, 
Cu ochii sus la steaua lor 
Nedumeriți se sfătuiră... 
Și întrebară pe-un păstor. 
 
De nu le vrea ciobanul bine 
Și-n staul nu-i călăuzea, 
N-ar fi știut cui să se-nchine, 
Căci copilașu-n fân dormea. 
 
***  
Prin orașe și prin sate 
Mai ales copiii spun, 
Că din țări mai depărtate 
Vine iarăși Moș Crăciun. 
 
Nu mai pot de bucurie 
Și-l așteaptă toți cu drag, 
Să le dea vreo jucărie 
Sau covrigi câte-un șirag. 
Cică Moșul, cum se spune, 
Dă la toți copiii buni 
Sfat cum să se poarte-n lume, 
Ba și cărți de rugăciuni. 
 
El are dragoste multă  
Pentru copiii cuminți. 
Și pentru cei ce ascultă, 
De Dumnezeu și părinți. 
 
Apoi tot el povestește 
Despre-un Copilaș frumos 
Care-n ceruri locuiește 
Și acesta e Hristos. 
 
El a fost cândva în lume 
Zise Moșul cu glas blând. 
Și la Cartea Sfântă spune 
C-o să mai vie curând! 
***  
Moș Crăciune, Moș Crăciune, 
Sfântul nostru bun și drag, 
Vei veni și-n noaptea asta,  
Să ne bați în geam și-n prag. 
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Vei veni și-n noaptea asta, 
La copiii toți pe rând, 
Moș Crăciun cu barbă albă  
Și cu zâmbetul tău blând. 
 
Iară noi cu bucurie, 
Ți-om aprinde-n brad lumini, 
Cântând slavă celui care 
Ne-a făcut să fim creștini. 
 
Cântând slavă și mărire 
Lui Iisus te-om aștepta. 
Moș Crăciune, Moș Crăciune, 
Dragă ni-i venirea ta! 
 
Slavă ție, Moș Creștine, 
Ce-n tot anul vii mereu, 
Să ne amintești cuvântul 
Fiului lui Dumnezeu! 
Slavă ție, moș cucernic, 
Ce atât de bine știi 
Să le-aduci o mângâiere  
Mamelor fără copii. 
 
Care-n coșul tău pun astăzi 
Haine, jucării și bani, 
Ca să le împarți la noapte 
Copilașilor sărmani. 
 
Noi am fost cuminți tot anul 
Și miloși am fost mereu. 
Și în fiecare seară  
Ne-am rugat lui Dumnezeu. 
 
L-am rugat de sănătate 
Pentru noi, pentru părinți – 
Pentru pacea lumii toate 
Înălțat-am rugi fierbinți. 
 
l-am rugat seară de seară 
Pentru copilașii cei 
Care n-au pe nime-n lume 
Să se bucure de ei. 
 
Și ne doare orice jale 
Și am vrea s-avem puteri 
Să gonim din lumea asta, 
Orice plâns, orice dureri. 
 
Și mai mult, mai mult de toate 
N-am mai vrea să fie - știi?  
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Nici copii orfani pe lume, 
Nici părinți fără copii! 
 
***  
Iată că din viața noastră 
Încă-un an a mai trecut. 
Ne privim și fără voie,  
Observăm c-am mai crescut. 
 
Ne-au rămas prea mici bocancii  
Și nădragii ni-s cam scurți, 
Suntem, nu știu cum, mai altfel 
Când ne mai jucăm prin curți. 
Dar la pomul cel de iarnă, 
Ce ne-așteaptă luminând,  
Mergem plini de încântare, 
Tulburați ca orișicând. 
 
Iată-s adunați la școală 
Toți elevii de prin sat. 
Vor cântacu toți în jurul  
Unui brad adevărat. 
 
Tândăleț face pe basul –  
Are-un glas ca de trombon... 
Păcălici zâmbește vesel, 
Dirijând cu un creion. 
 
Tândălina, Păcălinei 
Îi tot spune-ncetinel: 
- Vezi pe fiul meu cum cântă? 
Iese cântăreț din el... 
 
Păcălina-ntoarce vorba, 
Roșie ca și un rac: 
- Vezi al meu cum îi strunește? 
Ofițer am să mi-l fac! 
 
În sfârșit, sosește ora; 
Cineva a anunțat 
Că-ntr-o sanie de viscol 
Moș Crăciun intră în sat. 
 
Toți așteaptă. Uite, vine! 
Are-un sac – dar ce mai sac! 
Toate darurile lumii  
În străfundurile-i zac. 
 
La copii el le împarte 
Surâzând necontenit. 
Păcălici o săniuță  
A primit și-i fericit! 
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Tândăleț voios așteaptă 
Dar deodată-a amuțit. 
Până când la el s-ajungă, 
Moșul sacul și-a golit. 
 
- Moș Crăciune, numai mie 
Încă nu mi-ai dat nimic... 
Nu mai ai prin buzunare 
Vreun cadou, oricât de mic? 
 
- Pentru tine eu n-am daruri, 
Căci tu n-ai fost cuviincios. 
Nici la școală, nici pe uliți 
Tu nu te-ai purtat frumos. 
 
Păcălici deodată însă  
Din ungher s-a ridicat: 
- Moș Crăciun, cum bag seama 
Nu ești bine informat. 
 
Tândăleț de-o vreme-ncoace  
Nu se poartă-așa urât, 
Ș-apoi nici nu-i pedagogic 
Să îl pedepsești atât. 
 
Râde Moșul, dar vorbește: 
- N-am știut că e așa;  
Nu mi-a mai rămas nimica, 
Numai sacul i-l pot da. 
 
Apoi moșul dă binețe 
Și se duce în alt loc... 
Tândăleț se mohorăște  
Zgribulindu-se-n cojoc. 
 
Jocuri, cântece voioase 
Iar se-ncing ca la-nceput. 
Tândăleț stă trist, deoparte, 
Păcălici a dispărut. 
 
Dar ce-i asta? Iată-apare 
La fereastră un pitic. 
Dar pitic o fi el oare? 
Nu. E-un Moș Crăciun mai mic, 
 
Care strigă: „Moș Crăciun 
M-a trimis precum vedeți, 
Cu această săniuță 
Să i-o dau lui Tândăleț.” 
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Tândăleț, de bucurie 
Țopăie, măcar că-i gras. 
Tare-ar vrea să mulțumească 
Însă, uite, n-are glas. 
 
Dă binețe tuturora 
Moș Crăciun cel ce-i pitic, 
Și cu sacul în spinare, 
Pleacă nespunând nimic. 
 
Tândăleț tot stă și-așteaptă, 
Are lacrimi pe obraz. 
Unde-i Păcălici, să-i spună 
Bucuria lui de azi? 
 
Iată-l, are nasul roșu 
Și-i omăt pe cușma lui. 
Tândăleț spre el se-ndreaptă: 
- Ei, îți place? Ce mai spui? 
 
- Ce să spun? Lui Moș Crăciun  
Pedagogic i-am grăit, 
Parcă i-am citit din carte 
Și pe loc s-a lămurit. 
 
Tândăleț e foarte vesel,  
Mai cânta și mai zburda. 
Unde-ți este săniuța? 
S-o asemănăm cu-a mea. 
 
Să vedem care-i mai iute, 
Mai frumoasă, mai cu șic? 
Tocmai ca o fată mare 
Păcălici roși un pic. 
 
- Săniuța? Păi am dat-o  
Acelui Crăciun micuț... 
A-nhămat la ea doi iepuri –  
Cei mai ageri și mai iuți; 
 
Ca pe taică-său din urmă 
Să-l ajungă-ntr-un zăvoi 
Mi-a promis cum că la anul 
Mi-o aduce înapoi. 
 
 
Tândăleț se intristează. 
 - Ia auzi! A fost pe-aici... 
El mi-aduse săniuța. 
Ce ne facem, Păcălici? 
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Știi ceva? De-acu-nainte, 
Împreună ne-om juca; 
Săniuța mea e mare, 
Încăpem noi doi în ea! 
 
Și cei doi, acum prieteni, 
Cu mult drag se strâng la piept. 
Iar pe Păcălici copiii  
Îl privesc cu mult respect. 
 
Toți pricep că Moș Crăciun 
Acel micuț, ce-a fost pe-aici 
N-a fost altul decât însuși 
Șugubățul Păcălici. 
 
 
***  
În curând vine și „Anul”. 
„Anul Nou” din depărtări. 
Iar vor merge pe la case  
Sorcove și plugușoare cu urări. 
 
*** 
Plugușorul  
 
Aho! Aho! Copii și frați, 
Stați puțin și nu mânați, 
Lângă noi v-alăturați  
Și cuvântul ne-ascultați. 
 
Mâine anul se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește  
Și începe a brăzda  
Pe la case a ura! 
Urați măi! Hăi! Hăi! 
 
Iarna-i grea, omătul mare, 
Semne bune anul are 
Semne bune de belșug 
Pentru brazda de sub plug. 
Plugușor cu patru boi, 
Plugușor mânat de noi! 
Ia mai strigați, flăcăi! Hăi! Hăi! 
 
De urat am mai ura, 
Dar ne e teamă c-a-nsera 
C-am venit cu voie bună 
După datina străbună 
Să vă facem o urare: 
Să trăiți cu mic, cu mare! 
Anul Nou cu bucurie 
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Să v-aducă veselie! 
La anul și la mulți ani! 
***  
Sorcova  
Sorvova, vesela 
Să trăiți, să înfloriți 
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul,  
Iute ca oțelul. 
 
Să vă fie casa, casă! 
Să vă fie masa, masă! 
Bucuroși și peste ani 
Noi vă zicem: „La mulți ani!” 
 
 
Cântec: „La mulți ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriți...” 
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Cum ți-i formezi, așa îi ai... 

 
 

Prof. înv. primar Moldovan Dana 
Liceul Tehnologic Lechința 

 
 

De foarte multe ori, din diverse motive, unele obiective, altele subiective, evităm să includem 
părinții elevilor în activitățile noastre. Preferăm să le comunicăm rezultate, statistici, măsuri, 
considerând, că ei, părinții sunt destul de ocupați cu locurile de muncă și problemele familiale, că 
nu au timpul necesar pentru a participa și la proiectele educative derulate de școală. Recunosc că și 
eu am avut, în trecut, asemenea abordări. 

Dintr-un anume motiv, anul trecut, după 22 de ani la catedră în satul natal, a trebuit să-mi 
schimb școala (ceea ce nu recomand nimănui). Alt județ, altă localitate mult mai mare, de la 
simultane la clase paralele, de la o colegă la opt colegi, de la o comunitate care îmi cunoștea 
potențialul, la o alta cu totul nouă și aș mai putea continua. 

Desigur am luat-o de la început, cu clasa pregătitoare. Am primit o sală mare, luminoasă, dar 
goală. Atât de goală încât a trebuit să-mi cer scuze copiilor și părinților în prima zi de școală, pentru 
aspectul mai puțin atractiv al clasei. 

Am aflat repede, că nu mai existau nici puținele materiale trimise de minister special pentru 
clasa pregătitoare, așa că am demarat proiectul de amenajare a spațiilor, care trebuie să se 
regăsească la acest nivel de pregătire. 

Recunosc, că primul impuls a fost, să fac totul singură, dar spre surprinderea mea am descoperit 
niște părinți (în special mame) foarte interesați, ca cei mici să aibă toate condițiile pentru debutul în 
școală. 

După terminarea orelor de curs am început să amenajăm micul univers al fluturașilor. Am 
încurajat orice susținere morală, orice idee, orice panou lipit sau cui bătut. Pe măsură ce clasa 
prindea contur, vedeam în ochii părinților aceea satisfacție și bucurie a lucrului bine făcut. Știu, par 
lucruri mărunte pentru o școală dintr-un oraș mare, dar pentru mine au fost extrem de importante, 
mi-au ridicat moralul și mai ales mi-au demonstrat că se poate. 

Din acel moment părinții au fost omniprezenți în toate acțiunile și proiectele demarate de clasa 
noastră. Am să amintesc activitățile din săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”,   Let′ s Do 
It, România!, și în parteneriatele județene și interjudețene.  

Aceste colaborări m-au făcut să cunosc mai bine familiile copiilor, să găsesc responsabilități pe 
măsura fiecărui părinte, astfel încât acesta să simtă important, dar mai ales util pentru munca 
depusă. 

Mă pot mândri cu unul dintre cele mai închegate colective de elevi și părinți. Am descoperit 
oameni simpli, dar cu suflet mare, care-și doresc activități cât mai diversificate și complexe pentru 
copiii lor.  

Cheia succesului este cât se poate de simplă și o purtăm la noi. Părintelui, ca și copilului, trebuie 
să i se acorde atenție, să fie ascultat, să fie responsabilizat și nu în ultimul rând, să fie integrat în 
colectivitate. Dacă toate acestea au fost îndeplinite, putem vorbi despre triunghiul echilateral elev – 
părinte – profesor și mai ales de proiecte educative reușite, cu rezultate certe. 

Ca o încununare a acestui trio imbatabil, am organizat în pragul Sărbătorilor de Iarnă, o 
șezătoare în care depănăm obiceiuri și tradiții strămoșești și în care copiii, alături de părinți, colindă 
Nașterea Domnului.  

 
Sper să rămânem aceeași mare familie unită ca și acum. Concluzia e simplă: „Cum ți-i formezi, 

așa îi ai!” 
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ROLUL SERBĂRILOR ȘCOLARE                                                     
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 

Prof. înv. primar Moldovan  Gabriela 
 

    Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman în  Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 
demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei 

şi sentimente; 
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun.                    
Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 

viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 Importanta manifestarilor artistice interpretative rezida chiar si in functiile acestora : 
– cognitive si cultural artistice ;  
– moral – civice si de societate ; 
– recreativ – distractive si afective . 
 Prin realizarea functiei cognitive sau cultural artistice, copiii iau contact cu valori culturale ale 

poporului nostru si ale altor popoare cu valori multiple ale spiritualitatii universale. 
 Exercitandu-si functia de educatie moral – civica si de socializare, activitatea interpretativa 

contribuie la sprijinirea integrarii sociale a copiilor prin formarea si dezvoltarea sentimentelor, 
convingerilor si atitudinilor necesare indatoririlor ce revin tinerei generatii, precum si ale normelor 
de comportare si convietuire sociala. 

 Caile de educare morala a copiilor prin activitatea artistica sunt numeroase ele depinzand de 
orientarea continuturilor incorporate in mesajul artistic elaborat. 

 Functia distractiv – recreativa satisface una din importantele trebuinte ale copiilor si anume 
aceea de refacere a echilibrului fizic de recreare si deconectare. 
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Serbare școlară 
1 Decembrie - 100 de ani de la Marea Unire! 

 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Bistrița 

Profesor de psihopedagogie specială - Moldovan Lucreția Rodica 
 
 
        Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul activităților 
extrașcolare/extracurriculare. Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor 
comportamente propice învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum 
de informații și transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, 
multiplicarea experiențelor pozitive. 
        În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală: 
prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, 
în vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată 
recunoaștere publică, folosește metode deja probate și recunoscute de specialiști, urmărește 
asigurarea unei anumite calități. 
       Prin intermediul serbării școlare prilejuite de sărbătoarea națională 1 Decembrie, am facilitat 
contactul elevilor cu trecutul istoric, lupta pentru independență și reîntregirea neamului, cu valori 
populare românești, am orientat și sprijinit demersurile lor de înțelegere, acceptare și interiorizare a 
acestor valori, le-am dat posibilitatea să desprindă trăsături specific poporului român: puterea de a 
lupta pentru propriile credințe, pentru libertate și reîntregirea neamului românesc, caracterul 
luptător și neînfricat al strămoșilor noștri. Prin intermediul acestei serbări elevii s-au implicat activ 
și responsabil în alegerea și interpretarea rolurilor. Pot afirma cu convingere că am reușit să le 
dezvolt interesul față de trecutul istoric al poporului român, tradițiile și obiceiurile populare printr-
un grad ridicat de (auto)motivare în direcția receptării și interiorizării valorilor naționale. 
       Clasa a II-a (sunt diriginte la această clasă) a prezentat un moment frumos în cadrul 
programului artistic prilejuit de sărbătoarea națională. Programul a fost pregătit cu multă muncă și 
determinare, elevii mei dovedind, ca de altfel în cele mai multe cazuri, un simț competitiv deosebit 
de dezvoltat și o dorință de a demonstra celorlalți că suntem buni și foarte buni în tot ceea ce ne 
propunem să facem, și aici vorbesc de activități școlare și extrașcolare, desfășurate în școală sau în 
afara spațiului școlar. 
 
Programul serbării școlare 
Loc de desfășurare: C.S.E.I. Nr. 2 - Sala festivă a unității școlare 
Clasa: a II-a 
Nr. elevi: 11 
Tema serbării: Sărbătoarea de 1 Decembrie 
Costume: costume populare din zona Năsăudului 
        Fiind vorba de elevi cu cerințe educaționale speciale, momentul nostru pe scenă, printre 
celelalte momente frumoase prezentate de alte cinci clase,  a fost pus în scenă  cu un program 
simplu, copiii au recitat una sau două strofe din poezii care evocă lupta neîncetată pentru unirea 
neamului românesc, au cântat cântece patriotice și au dansat Hora Unirii, în încheierea programului. 
 
Poezii și cântece: 
 
Cântec:Deșteaptă-te, române  -2 strofe 
 
Poezie: Despre român -  Ajută-l, Doamne pe român/Ia-I tu povara grea din spate/Din veacuri lungi 
de suferinți/La lin liman din nou scoate-l! 
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Poezie: Despre țară – Țara-ncepe chiar cu mine/Parte sunt și eu din ea/Sângele ce-mi curge-n vine/E 
un râu din țara ea! 
 
Poezie: La mulți ani, români, România! – Țara mea dulce și frumoasă/ie-I pari cea ai frumoasă/Cer 
albastru ca al tău/Nu găsesc pe lume eu/Nici câmpii mai aurii/Nici ape mai albăstrii/Am o țară 
minunată/Toți românii laolaltă/Astăzi o sărbătorim/Și “La mulți ani” noi îi dorim! 
 
Cântec: Noi suntem români - 2 strofe 
 
Poezie: 1 Decembrie, zi de sărbătoare – Mare zi de sărbătoare/La români între hotare/Hai să-
ntindem hora mare/Fete și feciori/Să dansăm cu mic, cu mare/Ca la sărbătoare! 
 
Poezie: România mea – M-am născut în România/Într-o casă de români/Unde-i pace și frăție/Și-
auzi doinele cântând/  -  M-am născut în România/Vreau s-o apăr și s-o cânt/Port în inimă 
omenia/Și iubirea de țară! 
 
Cântec: Țara noastră -2 strofe 
 
Poezie: 1 Decembrie - La 1 Decembrie/Toți românii s-au adunat/Au cântat și au jucat/Sfânta horă a 
Unirii/Să cântăm cu-nsuflețire/Să cântăm cu drag/Pentru Unire au luptat/Mihai Viteazul, Ștefan-
Vodă, Cuza/Horea și Cloșca, Iancu și Crișan/Și toți cei ce-au vorbit același grai! 
 
Dans și cântec: Hora Unirii 
 
      Cu dans și veselie, așa s-a încheiat programul nostru artistic, dedicat Centenarului Marii Uniri! 
Vă urăm și vouă, dragi români, o țară minunată să stăpâniți și cu mare grijă să o prețuiți!!! 
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Program educativ pentru Sărbătorile de iarnă 
În jurul bradului de Crăciunˮ 

GRUPA MARE 
 

Prof. înv. preșcolar: MOLDOVAN MARIANA 
 
Personaje: Tic-Pitic poștașul, o fetiță îmbrăcată în alb, 3 copii îmbrăcați în fulgi, restul copiilor 
(Mai mulți copii sunt grupați în jurul bradului împodobit. Înaintea de ridicarea cortinei apare  
Tic-Pitic îmbrăcat în poștaș cu o geantă în spate): 
Tic-Pitic:  
Eu sunt Tic-Pitic poștașul 
Ce cutreier tot orașul 
Vin cu tolba în spinare, 
Să aduc vestea cea mare 
La copiii mari și mici 
Ei, (privește în jur) dar nimeni nu-i pe-aici? 
 (Apare o fetiță îmbrăcată în alb cu o jucărie în mână...) 
Tic-Pitic:  
Ia te uită!...o fetiță 
Fetița (îl zărește și se apropie în grabă): 
Tic-Pitic, în geanta mare  
Pentru noi ai vreo scrisoare? 
Tic-Pitic (îi arată o scrisoare):  
Am una c-o veste bună 
(deschide scrisoarea): 
Hai s-o citim împreună! 
 (Tic-Pitic citește): 
�Asteptați-mă copii, 
Vin c-un sac de jucării!ˮ 
Iar mai jos, aici, privește: 
Moș Crăciunˮ, se iscălește. 
Fetița: 
Ah, ce veste minunată! 
Am s-anunț copiii-ndată 
Tic-Pitic, îți mulțumim 
Iar de vrei, noi te poftim 
Împreună, s-așteptăm, 
Bun venit să îi urăm 
Moșului care străbate 
Drumul lung, cu traista-n spate,  
Să aducă jucării, 
Bucurii pentru copii. 
Tic-Pitic: 
Bucuros aș sta, dar știi? 
Mă așteaptă și-alți copii. 
Și cum noaptea-ncet se lasă, 
Mă grăbesc spre altă casă, 
Prin troienii de ninsoare, 
Cu vești asemănătoare. 
Fetița: 
Să mai vii! 
Tic-Pitic: 
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Da, cu plăcere 
Și-acum plec... La revedere!ˮ 
Fetița: 
La revedere, la revedere... 
 (Se deschide încet cortina; corul copiilor cântă un cântec): 
� O, brad frumos! O, brad frumos!ˮ 
(După ce cântecul se termină, apare fetița săltând de bucurie) 
Fetița: 
Ura!....Ghiciți cine vine, 
Ascultați aici la mine! 
Moș Crăciun cel bun și drag 
Ne sosește azi în prag. 
Copiii (bucurându-se, bătând din palme): Moș Crăciun! Moș Crăciun! 
Un copil: 
Moș Crăciun să ne-aducă 
Astăzi multe jucării, 
Dar noi știm cu toți să-i spunem 
Cântece și poezii? 
Ia să vedem, cine știe 
Despre moșu-o poezie? 
Un copil: Știu eu.... 
 (Se spun mai multe poezii despre Moș Crăciun) 
Alt copil: Iar acum să ne-adunăm, Moșului să îi cântăm. 
 (Se interpretează mai multe colinde și cântecele �Moș Crăciun cu plete dalbe �ˮ și Moș Crăciun ce 
drag ne ești!ˮ) 
 (Apar 3 fulgi..) 
Primul fulg:  
Mama Iarnă ne-a trezit 
Și-acum, iată, am sosit! 
Al doilea fulg: 
Cu zăpadă-mpodobim 
Munți, păduri, văi și câmpii 
Bucurați-vă copii! 
Al treilea fulg: 
Moș Crăciun se pregătește 
Și spre voi acum pornește... 
 
Un copil: Liniște!.... Cred c-a sosit.... (se uită spre ușă): Moș Crăciun!!! Hai să-i cântăm, bun venit 
să îi urăm! 
 
(Copiii cântă �Pe zăpadă zboară, zboarăˮ. În timp ce se interpretează refrenul apare Moș Crăciun și 
urmează împărțirea darurilor.) 
Raza de soare ”Napsugár” care fermecă viața copiilor 
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Colaborări de succes cu familiile din grupa noastră 
 

Elaborat de educatoarele: Gáll Anna și Moldván Erika 
Grădinița cu P. P. ”Csillagvár” Odorheiu Secuiesc 

 
În educația modernă, unde este abordată metoda proiectului pe fiecare nivel educațional, 

inclusiv și în grădinițe, are un rol foarte important parteneriatul între familie și instituția 
educațională, în situația noastră între familie și grădiniță.  

Succesul dezvoltării eficiente a micilor preșcolari depinde în mare parte de relația familiei cu 
copiii și cu educatoarele lor. Când acești trei factori conlucrează, rezultatul este imediat și de durată. 
Totodată fiecare participant poate fi mulțumit pentru că poate simți propria importanță. Părintele are 
rolul cel mai important în dezvoltarea copilului său, e bine dacă nu se simte ignorat și nu este exclus 
din viața copilului nici în timp ce copilul se află în grădiniță. Educatoarei îi este de un ajutor imens 
și de neprețuit, dacă o știe ca pe partener pe familia copilului, iar copilul este câștigătorul adevărat 
al acestei situații. 

O educație de calitate cu maximă eficiență se realizează atunci când la procesul de formare a 
copiilor participă în mod armonios toți factorii educaționali. 

Grădiniţa, prin implementarea proiectelor, caută soluţii prin care să fie utilă societăţii, în 
proiecte implică cu mare drag și familiile copiilor. Există multe posibilități pentru realizarea acestor 
colaborări. 

”Marea provocare pentru educatorul de azi o reprezintă propunerea şi derularea unor activităţi în 
parteneriat, care necesită creativitate şi imaginaţie în iniţiere, dinamism în organizare şi desfăşurare, 
toleranţă şi flexibilitate în luarea deciziilor şi responsabilitate în evaluare. Pentru a desfăşura un 
proiect de succes în parteneriat cu actorii comunitari trebuie să cunoaştem arta de a şti să 
răspundem, în egală măsură, nevoilor comunităţii” ( MEC/PRET: Împreună pentru copii: grădiniţa 
şi comunitatea). În acest spirit vă prezint câteva dintre nenumăratele proiecte, pe care le-am susținut 
în colaborare cu părinții, cu familiile copiilor. 

Imaginile vă ajută să observați succesul colaborării noastre cu familiile preșcolarilor. 
Sărbătorile atunci sunt cele mai frumoase, când au parte în sânul familiei, ceea ce constituie 

cauza organizării unei activități de făurire a unor coroane în luna decembrie, la care pot lua parte și 
părinții copiilor. 

 
Era când în cadrul activității am făurit diferite decorațiuni pentru pomul de crăciun. 
Primăria orașului nostru organizează anual cu ocazia sărbătorilor de iarnă un concurs de 

decorare a brazilor din parcurile orașului. Mergem și noi cu preșcolarii noștri în mod regulat alături 
de părinții lor care pe lângă faptul că ne ajută la ornare îi servesc pe copii cu turtă dulce și ceai cald. 
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În luna februarie este sărbătoarea fărșangului. Activitatea are caracter tradițional prin care 
sărbătorim sfârșitul iernii. Iarna este simbolizată cu o păpușă de paie care este arsă pentru a alunga 
iarna. Cu această ocazie dansăm, cântăm și jucăm împreună - copii și adulți - cu voie bună. 

  
Ne face o deosebită plăcere faptul că avem această posibilitate de a împărți cu dumneavoastră 

experiențele plăcute pe care le avem în timpul procesului de educare și conlucrare cu părinții 
preșcolarilor noștri. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
ȘEZĂTOAREA ECO-ISTEȚILOR 

 
Profesor pentru învățământul primar MOLNAR IOLANDA 

COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ-NAPOCA 
 
 

Se spune adesea că fiecare persoană are sentimentul apropierii sărbătorilor de iarnă, în mod 
individual. Emoțiile, trăirile sunt interiorizate și se manifestă în atitudini și acțiuni, în momente-
cheie: pregătirea unei liste de cumpărărturi, aranjarea locuinței, împodobirea bradului, căutarea de 
cadouri pentru cei dragi și multe altele. Dar ştim bine că s-a dovedit de atâtea ori că toate acestea nu 
au același efect dacă sunt realizate individual. Familia, prietenii, colegii sunt parte importantă în a 
da un sens sărbătorilor și a crea acel spirit magic despre care nu de puține ori suntem cuprinși, în 
măsură mai mică sau mai mare. 

Iată de ce este nevoie de oameni pentru oameni. Doar contribuind fiecare, prin efortul personal, 
reușim să ne transpunem într-o lume magică, pe care o lăsăm să ne deconecteze de la rutina zilnică 
și ne prilejuiește trăirea de noi emoții și trăiri, an de an. 

Anul acesta a fost nevoie de o idee, de oameni și de un rezultat uimitor. A fost nevoie de o 
echipă pentru a realiza ceva unic, ce va rămâne o frumoasă amintire peste ani. A fost un parteneriat 
între părinți, copii și învățătorul clasei, a Eco-isteților clasei pregătitoare B de la Colegiul Național 
”Emil Racoviță” din Cluj-Napoca.  

Șezătoarea noastră a fost organizată cu minuțiozitate, bazându-se pe o reală colaborare dintre 
școală și familie. Toţi cei implicați și-au adus aportul pentru a obține un succes incontestabil. 
Părinții au pregătit bradul de Crăciun, globuri și ormanente speciale pentru Crăciun și gustări 
specifice sărbătorilor de iarnă (mere, nuci, covrigi, fursecuri). Ideile fiecăruia dintre ei s-au 
îngenănat armonios și au condus la o atmosferă destinată reînvierii spiritului Crăciunului. 

Fiind clasa Eco-isteților, bradul nu putea fi decât unul 
natural, gustările de cea mai bună calitate, menite să contribuie 
la sănătatea minții, spiritului și corpului. Astfel am reușit din 
nou să ne demonstrăm că prin efort susținut, de echipă, prin 
implicare și colaborare pot rezulta lucruri minunate și demne 
de aprecierea tuturor celor implicaţi, şi nu numai... 

Elevii și părinții au lucrat în echipă pentru a personaliza 
globurile pentru bradul de Crăciun, au scris scrisori pentru 
Moș Crăciun, au audiat colinde şi au cântat cu însufleţire 
cântece specifice Crăciunului, cunoscute de ei. Elevii s-au 
simțit importanți, părinții s-au simțit extraordinar, iar pentru 
mine, cadrul didactic de la clasă, a fost o experiență unică, de 
neuitat. 

Am organizat o modalitate aparte de a socializa, de a 
împărtăşi idei, gânduri, sentimente şi valori, în contextul unui 
parteneriat şcoală-familie, atât de important pentru dezvoltarea 
armonioasă a tinerei generaţii.  

E nevoie de oameni implicaţi şi dornici de a fi alături de copii, cei care nu vor uita niciodată că 
au avut parte de o zi în care mama, tata sau ambii părinţi au participat la o activitate în cadrul şcolii 
alături de ei, realizand amenajarea sălii de clasă pentru a se simţi la fel ca acasă, de sărbători. 

Obiectivul activităţii a fost cel de a fi împreună pentru un scop nobil. Am reuşit să realizăm 
acest obiectiv cu mult succes. Mulţumirea fiecărui participant se citea pe chipurile lor.  

De aceea susţinem aceste tipuri de manifestări în contextul parteneriatului şcoală-familie. 
Considerăm că bazele au fost puse, iar acum nu ne rămâne decât să clădim noi şi noi experienţe de 
învăţare, dar şi lecţii de viaţă din care fiecare se alege cu ceva important pentru propria existenţă. 
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Vă dorim tuturor 

SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LINIŞTITE! 

LA MULŢI ANI! 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

SERBARILE SCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MONDOACA FLORIN 
ŞCOALA PRIMARA BUCSANA, JUD. GORJ 

 
 

În clasele primare, activităţile extracurriculare îndeosebi şezătorile şi serbările şcolare  vin în 
ajutorul afirmării şi formării personalităţii elevului. În timpul prezentării programului artistic, elevul 
artist îi va avea ca spectatori pe colegii de şcoală, dar şi pe parinţii carora va trebui să le recite sau 
să le cante, exprimând trăirile care îl copleşesc.  

Realizarea programului artistic presupune o muncă de cautări şi de creaţie din partea cadrului 
didactic. În cadrul şezătorilor şi serbărilor cadrul didactic este regizor, coregraf, pasionat culegator 
de folclor, poet, interpret model pentru micii artişti. Importanţa unor asemenea festivităţi ocazionate 
de zilele localitaţilor, de sfârşitul de an şcolar, de Ziua copilului sau sărbătorile religioase, este 
deosebită.  

Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţi   şi participarea cu 
interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării  spectacolului. Serbările şcolare sunt momente de 
maximă bucurie atât pentru  copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat  în viaţa fiecăruia.Coşbuc 
spunea: „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, sa cauţi să pricepi firea şi lumea 
aparte în care trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună 
cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de 
copil”. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare. 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă. 

Odată  cu sosirea  anotimpului  alb, ne  adunăm  cu  toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, 
de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte, la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
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liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură 
 ( parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 
Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 

şi de factorii educaţionali în măsura în care : 
valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
sunt caracterizare de optimism şi umor; 
creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală. 
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SERBĂRILE DIN GRĂDINIȚĂ – MIJLOC DE DEZVOLTARE                             
ȘI VALORIFICARE A APTITUDINILOR  ARTISTICE 

 
Prof. înv. preșc. Chipăilă Monica - Georgiana 

GPN ,,NĂSTUREL,, CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA 
 
 
 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă 
şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un 
rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie 
să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 
de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, 
şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 
a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

În grădiniță educația estetică se realizează prin multiple mijloace și anume fie prin activitățile 
comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 

Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare și cunoaștere a tradițiilor noastre populare. 
Mugurii acestui sentiment apar atunci când copilul face primii pași în cunoașterea creațiilor 
populare, la grădiniță, apoi la școală. 

Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii in domeniile: muzical, literar, 
coregrafic și artistico- plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a 
teatrului de păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădinită. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare, este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și 
condițiilor locale. 

Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală înseamnă sărăcirea vieții 
sufletești a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor 
emoționale. Educatoarea trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, 
pornind de la o idee tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca 
întregul să fie unitar și să comunice pregnant cu această idee. Reușita unei serbări trebuie să fie 
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consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate 
de pregătire în cursul unei perioade mai îndelungate. 

Din varietatea serbărilor organizate, cele mai frecvente sunt: Serbarea Iernii, Sosirea Primăverii, 
Sfârșit de an școlar, Carnaval etc., fiind momente care le vor ramâne adânc întipărite în memoria și 
viața lor. 

Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme și 
liniștite îin timpul desfășurării acesteia. Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare 
a aptitudinilor și înclinatiilor artistice dobandite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din 
grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv- educativă, ele vizând nu numai depistarea 
și dezvoltarea aptitudinilor, ci și valorificarea potențialului creativ al copiilor. 
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DATINI DE CRĂCIUN 

 
Prof. înv. preșc. MORAR IOANA CIPRIANA, 

Prof. înv. preșc. MUNTEAN MARIA CRISTINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBEȘ, JUD. ALBA 

 
Interior de casă, cu bradul împodobit, o icoană cu Nașterea lui Iisus. Lângă brad o masă 

încărcată cu cozonac, colaci, mere, nuci și o alta în mijloc lângă care vor veni gazdele. Pe masă o 
cunună din crengi de brad decorată cu beteală. 

 
PREZENTATOR 1 
Am ajuns în seara sfântă  
Când colindele se cântă 
Sărbătoarea lui Hristos 
Să ne fie de folos. 

PREZENTATOR 2 
S-a oprit un fulg din zbor 
Drept la o fereastră 
Ascultând cum cântă-n cor 
Grădinița noastră. 

      Se aud clopote și o melodie de colindă. Se sting becurile, intră gazdele și copiii. Mama are o 
lumânare aprinsă, o așază în vasul de pe masă și apoi o pune pe scaun. 

FATA 
Afară ninge liniștit 
În casă arde focul  
Iar noi pe lângă mama stând 
Demult uitarăm jocul. 
 

FATA 
Cum s-a născut Iisus în frig, 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla 
Căldură ca să-i facă. 
 

MAMA 
A fost o zi, de mult trecut, 
E ziua-n care s-a născut  
În ieslea cea săracă 
Iisus, copilul drag și sfânt. 

BĂIATUL 
E noapte, patul e făcut,  
Dar cine să se culce? 
Când mama spune de Iisus, 
Cu glas duios și dulce.  
 

BĂIATUL 
Cum au venit la ieslea lui 
Păstorii de la stână,  
Și îngerii cântau în cor 
Cu flori de măr în mână. 
 

TATA 
Noi n-am știut că-n noaptea asta 
La Bethleem, în iesle, lângă boi,  
Plângând, Maria a născut un rege 
Din cerul slavei coborând la noi. 

Intră păstorii și îngerii cu icoana lui Iisus, căsuța și lumânări aprinse și coroniță de flori în mână. 
MAMA 
Ce-ați văzut, păstori, 
Sculați până-n zori? 
TATA 
Ce palat era,  
Unde Domul sta? 
FATA 
Ce-avea de-așternut 
Micul nou născut? 
BĂIATUL 
Cine sta cu el 
Iisus cel mititel? 
 
Îngerii vin în față cu lumânări aprinse. 
 
ÎNGER 1 

PĂSTOR 1  
Am văzut pe Nou Născutul 
Prunc Iisus din cer venitul 
Fiu Dumnezeiesc. 
PĂSTOR 2 
Peșteră străină, rece, 
Peșteră de dobitoace 
Palatul era 
PĂSTOR 3 
Ieslea îi era culcușul 
Fân și paie așternutul 
Micului Iisus. 
PĂSTORII 
Sta Maria, Maica Sfântă,  
Sta Iosif cu fața blândă, 
Stau și se-nchinau. 
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Doamne, Sfinte Împărate 
Noi micuții te rugăm 
Mintea noastră o deșteaptă 
Lucruri bune să-nvățăm.  
Ajută-ne să fim sănătoși, cuminți 
Și s-ascultăm de părinți. 
 
ÎNGER 3 
Pe la cântători târziu 
Preaslăvita naște-un Fiu 
Și când naște Maica Sfântă 
Vin îngerii-n cor și cântă. 

ÎNGER 2 
Sfânta Maică a lui Iisus 
Rătăcește-n jos și-n sus 
Pe câmpii înrourate 
Pe sub pomi cu crengi plecate 
Caută loc să se-odihnească 
Și pe Fiul Sfânt să nască. 

                 Intră un colindător în scenă. 
COLINDĂTOR 
Gazdă mare, gazdă bună 
Gata ești de sărbătoare? 

TATA 
Casa este pregătită și masa aranjată 
Pe colindători i-așteaptă. 

  Intră colindătorii cântând IATĂ, VIN COLINDĂTORI! 
COLINDĂTOR 1 
Ia sculați, voi, ce dormiți 
Îngerii să-i auziți 
Cum vă cântă de frumos 
De nașterea lui Hristos. 
              SUS, BOIERI, NU MAI DORMIȚI! 

COLINDĂTOR 2 
Slobozi-ne gazdă-n casă 
C-afară plouă de varsă 
Și noi suntem mititei 
Și ne mușcă câinii răi. 
 
MAMA 
Bine-ați venit, colindători, 
Și vă mulțumim nespus 
Pentru vestea ce-ați adus 
Că astăzi s-a născut Hristos 
Pentru al nostru folos. 
 
COLINDĂTOR 4 
De șezut, ședem, vezi bine 
C-am venit cu bucurie 
Cu toți să ne veselim 
C-așa-i datul la români 
Și obiceiul din străbuni! 
 
STEAUA SUS RĂSARE 
 
COLINDĂTOR 5  
Noi în seara de Crăciun 
Lăudăm pe cel Preabun 
Colindăm colind duios 
Domnului Iisus Hristos. 
 
ASTĂZI S-A NĂSCUT  

COLINDĂTOR 3 
Gazdă, dacă nu ne crezi, 
Ieși afară de ne vezi, 
Nu ieși cu mâna goală, 
Numai c-un colac în poală. 
 
FATA 
Hai poftiți, intrați în casă, 
Treaba este terminată 
Masa este încărcată 
Ia poftiți, ședeți oleacă! 
 
COLINDĂTOR 6 
Noi umblăm să împlinim 
Obiceiul din bătrâni 
Obicei de colindat 
Pe la case de urat.  
 
HRISTOS! 
 
COLINDĂTOR 8 
Și-ncărcat cu daruri multe 
Pe la case se oprește 
La copiii cei cuminți 
Care ascultă de părinți. 
 
COLINDĂTOR 10 
Moș Crăciun e moșul bun 
Care a pornit la drum 
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COLINDĂTOR 7 
Prin nămeți în fapt de seară 
A plecat către oraș, 
Moș Crăciun c-un iepuraș 
Înhămat la sănioară. 
 

COLINDĂTOR 9 
Drept să-ți spun, am fost cuminte 
Pe mămica am ascultat 
Treburi am făcut în casă 
Iar la grădi am învățat. 
 

                       MOȘ CRĂCIUN CU PLETE 
 
COLINDĂTOR 11 
Aho, aho, copii și frați 
Dragi părinți mă ascultați! 
Sunt micuț, dar vă dau veste 
Sunt feciorul din poveste 
Într-o zi eu cresc taman 
Cât cresc alții într-un an! 
Și vin plin de gânduri bune 
Doritor de pace-n lume! 
 
COLINDĂTORII 
La mulți ani, părinților, 
Fraților, bunicilor,  
Tuturor ce-au asistat 
Și pe noi ne-au ascultat. 
Vă dorim la fiecare 
Multe zile-nfloritoare, 
Fericire, sănătate, 
Mult noroc și spor la toate! 

Și-a ajuns la noi în tindă 
Dar așteaptă o colindă. 
 
DALBE 
 

COLINDĂTOR 12 
Sorcova, vesela, micule, piticule 
Să trăiești și să crești 
Ca merii să-nflorești 
Să fii tare cum e fierul 
Să fii iute ca oțelul  
Să fii vesel și cuminte 
Sfatul mamei să-l ții minte! 
 
GAZDA 
Să trăiți, feciori și fete 
Pentru tot ce ne-ați urat 
Iară noi, ca gazde bune,  
Vă cinstim cu un colac! 

 
         LA MULȚI ANI! 
 

Gazdele servesc colindătorii cu cele pregătite pe masă. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE                             
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. MORARIU MIHAELA ELENA 

GRĂDINIȚA CU P. P. ,,PITICOT ” CÎMPENI / ALBA 
 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în 
care trăieşte. 

          
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura 

o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

 Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor 
impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a 
părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un 
randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.  

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
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Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi      
educaţionale concrete. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl 

poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în 
locuri publice. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora. Este o oportunitate pentru părinţi de a 
cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte 
copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei 
fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu 
profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Un real parteneriat între şcoală şi familie  este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de 
cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care 
beneficiarul este COPILUL. 
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SERBARE ,,ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN’’ 

 
PROFESOR ÎNV. PREPRIMAR MORARU DANIELA 

LICEUL TEORETIC  ION CREANGĂ TULCEA 
GRUPA COMBINATĂ 

 
 

 
 
 

REBECA 
La gradiniţa mea e sarbătoare. 
Şi totul pare parcă ar fi un vis, 

Copiii stau cuminţi în aşteptare, 
Azi vine Moşul, doar le-a promis. 

LAVINIA 
Noi avem un invitat 

Foarte, foarte aşteptat. 
Este darnic, este bun 

Şi se cheamă Moş Crăciun. 
Sunt sigură că ne aduce, 

Păpuşele, turtă dulce. 
Pentru el, de bun venit, 
O serbare am pregătit! 

ALEX O 
Bradul nostru este gata, 

Hai în jur să facem roata, 
Să-i cântăm în cor, copii 
Şi să-i spunem poezii. 

CÂNTEC BRADUŢUL 
 

SELMA 
Pom de Anul Nou te fac 

O, ce bucurie, 
Cu beteala-am sa te-mbrac 

Si steluţe o mie. 
 

Şi fetiţe si băieţi 
Bătând din mânuţe, 

Ne-om juca şi ţi-om cânta 
Cântece drăguţe. 

BOGDAN 
Pom de iarnă, pom de iarnă, 
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Ca în basme străluceşti 
Şi pe toţi copiii grupei 
Astăzi îi înveseleşti. 

AMALIA 
Clopoţeii sună, 
Sănii se adună, 
Pe albul covor, 
Alunecă usor. 

CÂNTEC PRIMA ZĂPADĂ 
SOFIA 

A venit iarna geroasă 
Şi stăm toţi cuminţi în clasă, 

Asteptaăm  cu bucurie, 
Moş Crăciun la noi să vină! 

NIKOLL 
Iarna cea geroasă 

A sosit acum. 
Bulgări de zăpadă 

Îşi fac loc pe drum. 
 

Iarnă mult frumoasă, 
La noi să mai vii, 

Căci tu întotdeauna 
Aduci bucurii! 

FLORIN 
Jucauşa iarnă, 

A pornit să cearnă. 
Fulgi ca de mătase 
Peste pomi şi case. 

CÂNTEC NINGE NINGE LINIŞTIT 
DANS VALSUL FULGILOR DE NEA 

DANS IARNĂ, BINE AI VENIT ! 
SARA 

Dintre toate câte sunt, 
Sărbători pe-acest pamânt, 

Nu e alta mai frumoasă, 
Decât Crăciunul cel sfânt. 
Noi am pregătit colinde 
Şi din suflet le cântăm, 

Bucurii şi sănătate, 
În pluguşor vă urăm. 

CÂNTEC BUNA DIMINEATA LA MOS AJUN 
ALBERT 

Vă vestim o veste mare                                    E un obicei  strabun 
Azi e mare sărbătoare.                                      Ca în seara  de Ajun, 

Căci în ieslea din Betleem,                              Să-l vestim pe Mos Crăciun 
Pe Mesia îl vedem.                                           Şi pe Iisus cel bun. 

CÂNTEC IATĂ,  VIN COLINDĂTORI 
CÂNTEC ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 

ALEX B 
În astă seară de Ajun 

Se-aud venind pe drum 
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Însoţiţi de dalbe flori 
Cete de colindători. 

Şi-apropiindu-se de casă 
Bat din poartă în poartă 
Aducând din depărtare 
Lumii, vestea cea mare. 

CÂNTEC DESCHIDE UŞA, CREŞTINE! 
CÂNTEC STEAUA SUS RĂSARE 

FABIAN 
Mi-e dragă bunica, 

Mi-e drag şi bunicul, 
Mi-e dragă mămica, 
Mi-e drag şi tăticul. 

Dar, iată, că azi în ajun, 
Mi-e tare drag Moş Crăciun. 

Să nu vă fie cu supărare, 
Pe el îl doresc la serbare. 

Cadouri să îmi aducă 
Că ma straduiesc sa fiu  cuminte la grupă. 

ANTONIE 
Eu, drept vă spun, am încercat, 

Părinţii i-am ascultat, 
La grădiniţă am fost bun, 

Să nu-l supăr pe Moş Crăciun. 
Şi ştiu că dac-am fost cuminte, 

Moşul şi-aduce aminte 
Şi sigur, în sacul său 
Îmi aduce un cadou. 

CÂNTEC MOS CRACIUN CE DRAG NE ESTI! 
MATEI 

Eu, deşi-s mai ruşinos, 
M-am purtat mereu frumos. 

Jucării nu am stricat, 
Cu copiii, nu m-am certat! 

Sunt atent şi învăţ bine, 
Tot ce doamna ne spune, 

Desenez, spun poezii, 
Cum spun şi ceilalţi copii. 

CÂNTEC HOHOHO 
CÂNTEC MOS CRACIUN DE UNDE VII? 

DANS VIN SĂRBĂTORILE 
DARIUS 

Bună seara, gospodari, 
V-au sosit colindătorii 
Deschideţi-ne porţile! 

Că de-aseară stăm pe-afară, 
Piciorele ne ingheţară, 
Streşinile –au picurat 

Şi ne-a nins şi ne-a plouat. 
Uraţi, măi! 

ANDREI T, SARA, LAVINIA 
Să trăiţi, să înfloriţi 
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Şi să nu îmbătrâniţi! 
Să fii gazdă sănătoasă 

C-ai primit urarea noastră. 
Şi la anul mai venim, 
Anii toţi ca să vă fie 
În belşug şi bucurie. 

La anul şi la mulţi ani! 
Uraţi, măi! 

PLUGUŞORUL 
SORCOVA 

LA MULŢI ANI ! 
SOSIREA LUI MOŞ CRĂCIUN 
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Serbările şcolare 
 

PROF. INV. PRIMAR: MORONG ANAMARIA 
LICEUL TEORETIC ,,GABRIEL TEPELEA’’ BOROD 

 
 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară   
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la  momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun , 
de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte , la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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CRĂCIUN 
Prof. Moșoarcă Ionela 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lugoj 
 
COR: VENIŢI PRUNCI CU TOŢII 
 
Copil 
Ce sărbătoare minunată  
 E astăzi iarăşi printre noi, 
 Când ne-amintim de vestea dată 
 Păstorilor de lângă oi... 
Copil 
De corul îngerilor care 
 Cânta mărire-n ceruri sus, 
 De Darul cel mai sfânt şi mare 
Primit în lume prin Isus. 
  
Copil 
Ce sărbătoare minunată 
E astăzi iarăşi pe pământ, 
Când dintr-o inimă curată 
Slăvim şi noi pe Pruncul sfânt. 
 
Copil 
Pe cel ce a venit în lume 
Umil într-o iesle culcat 
Ca să avem prin sfântu-I Nume 
Iertare pentru-al nost păcat. 
 
Copil 
Aş vrea acum să spun ceva 
Ce mama mea m-a învăţat 
Cum Isus s-a născut cândva 
În iesle-n scutece-nfăşat. 
 
Copil 
A fost un bebeluş drăguţ 
Venit de sus în a mea lume 
Deşi a fost aşa micuţ 
M-a ştiut bine chiar pe nume. 
 
Copil 
Şi m-a chemat aşa cum sunt 
Pe toţi copiii şi pe mine 
Să-L pe-acest pământ 
Din inimi cât putem de bine. 
  
Copil 
Aş vrea, Isus, să poposesc 
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La ieslea Ta cea sfântă. 
Al Tău nume să-L preamăresc 
Cu îngerii ce-Ţi cântă. 
 
Copil 
Şi-n cântecul lor minunat 
Să-Ţi stau la căpătâi, 
Cel mai umil îngenuncheat, 
Ca magul cel dintâi. 
 
Copil 
Şi-aş vrea la iesle să rămân 
Viaţa mea întreagă, 
Isuse, Tu să-mi fii stăpân, 
Eu, sluga Ta cea dragă. 
 
Copil 
Şi orice val de ar veni, 
De ieslea mică, spartă, 
O, nimeni nu va reuşi 
Nicicând să mă despartă. 
 
COR: 
 
Copil 
 
Pe o rază de vecie 
În lumini de bucurie 
Cântece de voie bună 
De la Betleem răsună. 
Copil 
 
Ceru-ntreg cu drag priveşte. 
Pruncu-n iesle gângureşte. 
Maica sfântă Îl veghează 
Iosif o îmbărbătează. 
Copil 
Vin păstorii, vin grămadă 
Fulgii joacă prin livadă. 
Vestea zboară printre nouri 
Munţii freamătă-n ecouri. 
 
Copil 
 
Din pustiu vin grabnic magii 
Ca să-şi dăruie desagii 
Iar Irod stăpânul, iată, 
S-a încrâncenat deodată. 
 
Copil 
Azi privim din nou misterul 
Pruncului ce-Şi lasă cerul, 
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Pruncului care coboară 
Într-o iesle-n prag de seară. 
 
Copil 
Tu, cu dragoste voioasă, 
Vrei să-L iei la tine-acasă? 
Nu să-I dai, ca să-L mângâie, 
Aur, smirnă şi tămâie. 
 
Copil  
Nu să-I dai, ci El ar vrea 
El, Stăpânul, El să-ţi dea. 
Nu să-I dai culcuş pe perne, 
El să-ţi dea averi eterne. 
 
Copil 
Nu să-I dai argint şi aur 
El să-ţi fie-n veci tezaur. 
Nu să-I umpli tu chivotul. 
Ci Isus să-ţi fie totul! 
 
Copil 
Astăzi am dori, Isuse, 
Mult de tot să vii la noi 
Pentru Tine-avem aduse 
Daruri sfinte. 
 
Copil 
Buzele sunt pregătite 
Cu cântări şi poezii, 
Inimile-mpodobite, 
Gata numai ca să vii. 
 
Copil 
 
Tot ce-avem cu bucurie 
Punem înaintea Ta, 
Iată-ne ca mărturie 
Toţi, Isuse, spunem, Da! 
 
Copil 
E Crăciunul ziua-n care 
Te-ai născut, deci vino iar 
Să Te naşti în fiecare 
Şi să iei al nost dar. 
 
De Crăciun Îţi dau, Isuse, 
Darul cel mai minunat 
Ia-l prin darurile-aduse 
Tu, al slavei Împărat. 
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Este inima din mine, 
Ştiu că o primeşti voios, 
Am păstrat-o pentru Tine, 
Ia-o deci, Te rog frumos. 
 
La fiecare Praznic de Crăciun, 
Duios, colindele ne-aduc aminte 
Că Domnul a venit într-un cătun, 
A dat pe-o iesle cerurile sfinte... 
 
La fiecare Praznic ne-ntrebăm: 
Cum? N-a fost nimeni să-L primească-n casă? 
... Dar şi noi tot în paie Îl uităm, 
Când forfota Crăciunului ne-apasă! 
 
 La fiecare Praznic simt mereu 
Că-i prea adâncă şi prea grea ocară 
Să fie patul pentru Dumnezeu 
O iesle într-un grajd sărac afară! 
 
La fiecare Praznic e un glas 
Ce spune-n taina nopţii fermecate 
Că Domnul caută şi azi popas, 
Mai stă la uşa noastră şi mai bate... 
 
La fiecare Praznic noi vestim 
Venirea Domnului, sărbătorească. 
Dar mă întreb, cu-adevărat dorim 
La noi în case să se-adeverească? 
 
Azi a răsărit o stea, 
Ca un far luceşte ea, 
Şi-n a ei lucire sfântă 
Corul îngerilor cântă: 
„Slavă-n Cer şi pace jos 
Unde s-a născut Hristos!” 
 
Inimă! Deasupra ta 
Nu vrei să răsar-o stea? 
Să fii ieslea minunată 
Unde steaua se arată 
Vestind solia cerească 
Unde Isus să se nască? 
 
COR: 
 
Copil 
Isuse, azi e praznic în lumea noastră, 
 Sunt mesele-ncărcate, e traiul mulţumit, 
 Aprinsă e lumina la fiece fereastră. 
 E praznic mare astăzi...Crăciunul a sosit. 
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Copil 
 Azi e mare sărbătoare, 
 Cerul cu a sa splendoare 
S-a coborât la noi jos, 
 Cu naşterea lui Hristos. 
 
Copil 
 
 E Crăciun, e ziua sfântă! 
 În cer îngerii azi cântă; 
 Şi eu cânt, sunt bucuros, 
 S-a născut Isus Cristos! 
Copil 
 E Crăciun, e ziua mare, 
 A luminii sărbătoare; 
 Întunerecu-a trecut, 
 Cristos astăzi s-a născut! 
Copil 
 E Crăciun, e ziua plină 
 De iubire şi lumină; 
 Cerul astăzi s-a deschis 
 În Mesia cel Promis. 
Copil 
V-aţi gândit vreodată: Cum ar fi dacă n-ar fi fost niciodată Crăciun, dacă Isus n-ar fi venit 
niciodată? 
 
TOŢI: Dacă n-ar fi fost niciodată Crăciun? 
 
Copil 
 Nu numai că nu am fi avut bradul împodobit cu beteală şi cu lumini, sărbători frumoase cu 
clinchete de clopoţei şi cu minunate colinde de Crăciun, ci ar fi fost mult mai tragic. 
 
 TOŢI: Dacă n-ar fi fost niciodată Crăciun? 
 
Copil 
 Nu ar exista nici o Evanghelie. 
 
Copil 
 N-ar exista nici o promisiune a speranţei şi a mântuirii 
 
Copil 
 ... nici o nădejde de iertare a păcatelor ... 
 
Copil 
 ... nici o posibilitate de a fi împăcaţi cu Dumnezeu. 
 
Copil 
. Am avea o lume fără Isus, şi n-ar exista nimic mai rău decât aceasta. 
 
TOŢI: Dacă n-ar fi fost niciodată Crăciun? 
 
. Copil 
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Fără Crăciun, fără venirea lui Isus pe-acest pământ, nu ar exista nici o mângăiere, nici un loc spre 
care să ne îndreptăm rugăciunea. Am fi singuri şi pierduţi în păcatele noastre. 
TOŢI: Crăciunul însă a avut loc. 
COR: 
Copil 
Aşa citesc în Cartea Sfântă 
Cu sufletul înduioşat, 
Iar dorul meu aprins se-avântă 
Sub cerul nopţii înstelat. 
Spre Betleemul din Iudeea,  
Cetatea scrisă în Profeţi, 
Şi văd umblând în noapte-aceea 
Din poartă-n poartă doi drumeţi. 
Ei n-au pe nimeni în cetate, 
Doar să se-nscrie au venit, 
Şi umbl-acum străini prin noapte, 
Căci loc în case n-au găsit. 
Maria trebuia să nască, 
Iosif e trist, îndurerat; 
O, unde să adăpostească 
Pe mama Celui Preaînalt?! 
 
Copil 
 
Ce doriţi dumneavoastră? 
 
IOSIF  
 
Noi am venit tocmai din Nazaret. Călătorim de multe zile şi suntem frânţi de oboseală. V-am ruga 
să ne primiţi peste noapte să dormim în casa dumneavoastră. 
În casă la mine? Peste noapte? Nişte străini? Noi nu primim necunoscuţi la dormit! 
- Cine sunteţi, şi ce doriţi? 
- Noi suntm din Nazaret. Am venit aici să ne înscriem. Suntem obosiţi şi ... 
Eu nu am loc pentru voi, plecaţi de pe al meu prag! 
Ce doriţi?  
IOSIF  
Noi am avea nevoie de un loc unde să poposim peste noapte. Noi suntem din ... 
Noi avem mulţi musafiri în casă, nu avem loc pentru voi! 
Şi-au bătut în lung ţi-n lat micul orăşel; 
Nimeni nu L-a aşteptat pe Emanuel. 
Nici o vatră, nici un foc, frigul i-a pătruns; 
„N-avem, n-avem, n-avem loc” 
... singurul răspuns. 
Copil 
Şi a născut atunci Maria 
Pe Fiul ei Cel Minunat, 
Pe Domnul Păcii, pe Mesia, 
Şi într-o iesle L-a culcat. 
COR: 
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Copil 
... Trei păstori în câmp de strajă împrejurul turmei stând 
au văzut din cer un înger... şi-apoi alţii mulţi, cântând: 
Copil 
 „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în 
cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L 
veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 
Copil 
 „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi lui.” 
Copil 
Dacă îngerii plecară de la dânşii iarăşi Sus, 
Trei păstori au zis: 
Păstor 1.  
Să mergem să vedem ce ni s-a spus 
Păstor 2. 
 Să ne ducem în cetate să căutăm la Betleem pe-mpăratul Care vine, 
Păstor 3. 
 Pe Mesia să-L vedem. 
Copil 
 Şi mergând păstorii iată că-L aflară pe Isus 
 Înfăşat, culcat în iesle, precum îngerul le-a spus 
 Şi-au istorisit minunea care li s-a arătat 
 Maica i-asculta cu suflet fericit şi-nfiorat. 
 Şi-apoi plini de umilinţă, lângă ieslea lui Isus 
 În genenchi şi cu credinţă, închinare I-au adus. 
Păstor 1. 
 Marie, îngădui-vei tu ca să-ţi vedem Feciorul? 
  Spre care-o stea ne-a îndreptat, arată-ne Odorul! 
 
Maria –  
Puteţi să vă apropiaţi. Sunteţi desculţi.  
          Deci somnul lin n-o să il tulburaţi. 
 
Păstor 2. 
 Marie, din fluier să cânt aş vrea 
  Un cântec dulce, plin de dor. 
  O, spune, s-ar putea? 
 
Maria -  
 Da! Cântă păstoraş iubit 
  Şi-apropie-te mai bine. 
  Şi astfel, Copilul adormit 
  Avea-va vise line. 
 
Păstor 3. 
 Marie, spune, n-ai vrea cojocul să-l primeşti 
  Şi Pruncul adormit cu el să-l înveleşti? 
 
Maria -  
 O, nu. Păstrează-l pentru tine. 
  Când turma ai să ţi-o veghezi în nopţi reci şi senine, 
  Nevoie vei avea de el. 
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  Dar dacă vrei neapărat să-I laşi o amintire 
  Atuncea dăi din pieptul tău întreaga ta iubire. 
 
Copil 
Iubirea-i darul cel mai scump, 
 Mai sfânt, mai preţios 
 Ce-l poate aduce orice om 
 Copilului Hristos. 
COR: 
Povestitor –  
 În acea slăvită noapte, 
 Se uita mirată luna. 
Luna –  
Ia uitaţi-vă, surate, cum se poate? 
O steluţă pe sub nori! 
Ce fiori! 
O steluţă fără nume şi orbită-n lume! 
Zboară-ncet şi se opreşte, omeneşte, 
Parc-ar vrea un om să-ndrume. 
 
 Steaua 1.-  
Cum? Să zboare şi să stea? 
 
Steaua 2.-  
Cum? O stea fără orbită? 
 
Luna -  
Da. Căci nu e nici planetă, nici cometă, 
Nici vreun pui din căi lactee, 
Nici vreun colţ de meteor. 
 
Steaua 3.-  
Atunci ce e? 
 
Raza -   
E un dor!... 
E un înger, e un duh 
Care trece prin văzduh 
Către Pruncul Salvator. 
 
Povestitor –  
Şi-a privit întregul cer 
Cum steluţa, sol suprem, 
S-a oprit ca o făclie 
peste satul Betleem. 
 
COR 
 
Sergiu   
De departe, din Şinar, 
Şi de dincolo de zare, 
Nişte magi vestiţi apar 
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Din ţara Soarelui-răsare. 
 Pe cer zăriseră odată 
 O stea cum alta n-a mai fost, 
 Şi apariţia-i ciudată 
Avea acelaşi tainic rost. 
Unde mergeţi, oameni buni, 
Cu desagi şi cu toiege? 
 
Mag 1. –  
Mergem să ducem cununi, 
Unui Prinţ şi-al Păcii Rege! 
 
Sergiu  
Cum de v-aţi pornit aşa 
Peste munte şi pustie? 
 
Mag 2. –  
Am văzut pe cer o stea, 
De la Dumnezeu solie. 
 
Copil 
 
În ce casă, în ce neam, 
S-a născut Izbăvitorul? 
 
Mag 3. –  
E de neam din Avraam, 
Şi-are-n mână viitorul. 
Copil 
 
Şi ce dar i-a pregătit 
Dragostea voastră dintâie? 
 
Mag 1, Mag 2, Mag 3 
Ducem Regelui slăvit: 
Aur, smirnă şi tămâie. 
 
Copil 
 
Pe acest Rege a-L afla, 
Oare cum e cu putinţă? 
  
Mag 1, Mag 2, Mag 3 
O, avem pe cer o stea, 
Şi în inimă credinţă. 
 
COR: 
 
Când se lasă peste sat umbrele de seară, 
Doi străini la poartă bat, adăpost să ceară. 
Dar rămaseră în drum... 
Tu-i primeşti acum? 
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Betleemul împietrit şi-a respins Vlăstarul. 
Şi-ntr-o iesle l-au primit boul şi măgarul. 
Loc la han nu mai era, 
Dar în casa ta? 
 
Printre galaxii şi sori, îngeri cu solia 
Vin să spună la păstori: „S-a născut Mesia!” 
Tu te-ai coborî ca ei – 
Pentru doi sau trei? 
 
Şi prin noapte, acei păstori merg cu buna veste – 
Cei dintâi închinători lângă sfânta iesle... 
Tu cu câtă grabă vini 
Ca să I te-nchini? 
 
De pe drum obositor vin călare magii, 
Să se-nchine Lui cu dor, deşertând desagii. 
Tu ce daruri I-ai adus 
Pruncului Isus? 
 
 
Când copiii vor veni iarăşi cu colindul, 
El un lucru-ar vrea a şti: că trăieşti iubindu-L! 
Şi te-ntreabă: da sau nu? 
Ce vei spune tu? 
Prin al timpului şuvoi, tot spre asfinţit, 
Caută iar Isus la noi loc de găzduit. 
Semnele se împlinesc, vremile-s târzii, 
Cei ce cred în El primesc dreptul de copiii! 
Stă Isus la uşa ta, răbdător şi bun, 
Oare Îl vei refuza şi la acest Crăciun? 
 
 
COR: 
  
  
  
 

440



  
IMPORTANTA  ACTIVITATILOR EDUCATIVE                                         

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. INV. PRESC. Ionelia MOSUTAN 
 

  COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi 
lumea în care trăieşte. 

  Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară.    

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua 
porţilor deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în 
acel context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, 
faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are 
alături nu numai acasă. 

Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, 
de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a 
înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a 
găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
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inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de 
două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a 
copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi 
ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu 
copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa copilului 
şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. Fiecare ocazie 
trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, organizată cu 
atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie 
pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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“MAGIA SARBATORILOR DE IARNA” 
 

Prof. Moț Camelia Constantina 
Grăd. P. P. „Sf. Nichita Romanul” Tulcea 

 
„Vine,vine Moș Crăciun” 

-serbare- 
 
Ce-i atâta bucurie  
Azi în grupa mijlocie ?  
Mulţi copii ,părinţi, bunici 
Spectatori mai mari ,mai mici! 
 
 Dragi tătici, scumpe mămici, 
Bunicuţe sau bunici, 
Ce v-aţi adunat aici; 
Spectatori şi spectatoare 
Astăzi vom da o serbare, 
Căci e mare sărbătoare. 
 
Voi stiați că sus în cer, 
Este un atelier? 
Noaptea, luna îl veghează, 
Stelele îl luminează. 
Și-n el zeci de spiriduși, 
Mesteresc globuri, păpuși, 
Ursuleți de pluș, rachete, 
Mașinuțe și trompete. 
 
 Facem drum, facem poteci, 
Să poţi moşule să treci; 
Să soseşti cu renii tăi 
La toţi prietenii mei. 
Nu mă uita nici pe mine 
Că mi-e tare dor de tine. 
Moșule și eu te-aștept: 
Ți-am luat faringosept. 
Mi-a spus mama că tușești. 
De ! Așa e cand răcești ! 
Ți-am luat și un fular 
Să-ți pui la năsuc măcar.  
Vă aduc o veste mare: 
Moș Crăciun este pe drum 
Și-o să vină la serbare. 
Împreună s-așteptăm 
Bun venit să îi urăm, 
Moșului care străbate, 
Drumul lung cu traista-n spate. 
Azi, când ziua fericită 
În decembrie a sosit, 
Moş Crăciun, poate-ntr-o clipă, 
În clasă a şi sosit! 
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I-am promis de-acum un an 
C-o să fiu băiat cuminte, 
Altă rugăminte n-am, 
Decât daruri multe, multe! 
Nu mă laud, chiar spun drept, 
Sunt un băieţel deştept! 
Mă spăl, invăţ, mănânc frumos, 
Azi vine Moşul! Sunt voios! 
O maşină îmi doresc,! 
Ai Moşule? Zic mulţumesc! 
Cred că Moșul o să mă-ntrebe 
Dacă sunt politicos 
Dacă mă exprim corect 
Și mereu vorbesc frumos. 
Când eram la grupa mică 
Eram tare mofturos 
Dar acum am mai crescut 
Sunt drăguț si serios. 
CÂNTEC    
 Iată, vine Moșul! 
Cling-cling-cling, 
Cling-cling-cling, 
Clopțeii cântă 
Și zăpada în galop 
Renii o frămantă. 
Iată, vine Moșul ! 
Printre fulgi de nea, 
Îi dansează roșul 
Fes de catifea... 
Cip-cirip, cip-cirip, 
Vrăbii ciufulite 
Prin oraș, la copii 
Veste dau grabite : 
- Iată, vine Moșul ! 
Printre fulgi de nea, 
Îi dansează roșul 
Fes de catifea... 
Ho-ho-ho, ho-ho-ho, 
Râde-n departare 
Moș Crăciun și sania 
Se ivește-n zare. 
Iată, vine Moșul ! 
Printre fulgi de nea, 
Îi dansează roșul 
Fes de catifea... 
 
Bibiografie: 
Munteanu, Lucia, Serbările copilăriei, Petroșani, Editura Genesis, 1999 
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PROIECT EDUCATIONAL 

 
INV. MOTORA NARCISA 

SC. GIM. ,,NICODIM GANEA,, BISTRA 
 

ROMÂNIA ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE 
PROIECT EDUCAŢIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        AN  ŞCOLAR  2018-  2019 
 
REZUMATUL PROIECTULUI 
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului 
elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea  gustului  pentru frumos, pentru literatură, pentru traditii 
şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistica, spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative 
propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor. 
PREZENTAREA PROIECTULUI 
                                                               ARGUMENT: 

În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie prilejuieşte deschiderea unei palete largi de 
evenimente culturale desfăşurate în şcoala noastră. Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul 
luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din 
Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat 
conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul 
mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 

 1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii trebuie să simţim româneşte şi să 
cunoaştem semnificaţia acestui eveniment.Micii şcolari trebuie învăţaţi că istoria neamului 
românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire!  

Călăuziţi de aceste fapte am propus următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a 
călăuzi spirite. Cel mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 Decembrie 
1918. Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al luptei de secole, dusă de 
poporul român. 
SCOPUL PROIECTULUI:   
- cunoaşterea însemnătăţii zilei de 1 Decembrie 1918 şi ale consecinţelor actelor istorice înfăptuite 
atunci asupra poporului român; 
Obiective urmărite: 
Exersarea  deprinderile artistice ; 
dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionare a personalităţii elevilor, prin acţiuni morale, 
desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia. 
cultivarea la elevi a sensibilităţii faţă de valorile morale  
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antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor extracurriculare desfăşurate cu participarea 
elevilor 
încurajarea şi stimularea interesului elevilor 
pentru lumea miraculoasă a istoriei 
îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al 
elevilor 
stimularea creativităţii artistice a elevilor şi a 
cadrelor didactice  
Sensibilizarea elevilor faţă de evenimentele 
naţionale. 
 
GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ 
PROIECTUL 
 
beneficiari direcţi: elevii clasei  a Pregatitoare  
beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi  
Comunitatea locală.  
REALIZATOR    PROIECT : inv    MOTORA   NARCISA 
DURATA PROIECTULUI: 1 zi (4 ore ) 
MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI  ( FORME 
DE EVALUARE):  
MONITORIZAREA 
Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se va urmări 
ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse 
la fiecare etapă a derulării proiectului. 
FORME DE EVALUARE: 
prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute  
expunerea lucrărilor realizate; 
album foto 
prezentarea produselor muncii în echipă 
DISEMINAREA: 
prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor; 
REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE): 
album foto; 
diverse lucrări realizate de elevi; 
IMPACTUL: 
întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate - pentru  descoperirea şi stimularea talentelor 
şi a elevilor cu aptitudini artistice; 
dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare si cultural-artistice; 
implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii; 
atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii. 
RESURSELE PROIECTULUI 
Resurse umane:  
elevii şcolilor implicate; 
cadrele didactice implicate; 
 invitaţi; 
 colaboratori; 
 părinţi. 
Resurse materiale: 
-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; un 
videoproiector;  o imprimantă; un copiator; recuzite diverse pentru jocurile de rol, un aparat foto;  
un calculator, instrumente muzicale. 
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-cărţi de istorie şi literatură 
-imagini  
-steguleţe, harta   tarii 
-diplome 
Resurse informaţionale: 
Internet; 
Bibliotecile şcolare; 
DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT: 
Limbă si comunicare 
Educaţie muzicală 
Arte  
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI: frontal, 
individual,  pe grupe. 
Resurse procedurale: 
-brainstorming-ul, povestirea,  reprezentarea   scenica 
-conversaţia  

 
 

PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI 

 
 

Activităţi Locul de 
desfăşurare 

Perioada 

Lecturarea unor povestiri  cu conţinut istoric  
,,Mos   Ioan   Roata    si   UNIREA   ,, 
Prezentare PPT ce va cuprinde informații despre marele 
eveniment istoric si despre semnificatia Zilei Nationale a 
Romaniei 
 Confecţionarea de steaguri şi de ecusoane 
-steguleţe mici  
-ecusoane 
-harta   Romaniei  din   hartie   creponata 
-confectionarea   unui   lant   cu formele   de  relief   ale   tarii 
- expoziţie de desene: “România pitorească” 
-poster tematic 
În zi de sărbătoare 
Prezentarea unui program artistic închinat Zilei Naţionale 
Prezentarea semnificatiei istorice a zilei de 1 Decembrie 
Recitarea unor poezii 
Cântece patriotice-  auditii 
….” 

 
 
Sala de 
clasa 
 
 
 
 
Sala de 
clasa 
 
 
 
 
Sala  de 
clasa 

 
29.11  
2018 
 
 
(2  ore) 
 
 
 
 
 
 
 
29.  11  
2018 
 
(2 ore ) 
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,,ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN” 
 

MOTOŞ CRISTINA, LOCALITATEA DAROVA, 
GRĂDINIŢA P. N. DAROVA 

 
 
Darius 
Mă grăbesc spre grădiniţă 
Fiindcă azi avem serbare 
Moş Crăciun la grupa mare 
Va veni c-o traistă mare. 
Raluca 
Ştiu eu, ştiu că moşul vineri 
 Cu ceva la fiecare 
Dar mai ştiu că pentru mine  
Are un cadou mai mare. 
Adelina N. 
Moş Crăciun 
Când ai să vii  
Cu mulţi saci de jucării  
Să nu uiţi de grupa mică 
Deşi este mai pitică 
A-nvăţat să-ţi spună ţie  
Cântece şi-o poezie. 
Sunt steluţa argintie  
Marian 
Şi ca mine sunt o mie  
Dacă vreţi să vă jucaţi 
 Cu fulgi mici şi drăgălaşi 
Haideţi pe gheţuş fuguţa 
Să vă daşi cu săniuţa. 
Iarnă mult frumoasă 
 La noi să mai vii  
Că tu totdeauna 
Ne-aduci bucurii. 
Cântec:,,Ninge, ninge,” 
             ,,Săniuţa fuge” 
Beatrice 
Pom de Anul Nou te fac 
O, ce bucurie 
 Cu beteală te îmbrac 
 Şi steluţe o mie! 
Şi fetiţe şi băieţi  
Bătând din mânuţe 
Ţi-om cânta şi ti-om juca 
 Cântece drăguţe. 
Cântec:,, Iarna ne-a sosit în zori” 
Mariaelena 
Moş Crăciun, că eşti bun 
Uite aş dori să-ţi spun 
 Că la anu cănd mai vii  
Să renunţi la jucării  
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Să aduci de vrei în spate 
Multă, multă sănătate 
 Pentru tata şi mămica 
 Pentru bunu şi bunica. 
Emanuel 
-Iacă vin din moşi strămoşi  
Încărcat cu jucării  
Pentru voi iubiţi copii. 
 Colind:,, Moş Crăciun cu plete dalbe” 
              
BIBLIOGRAFIE: 
 
Revista Învăţământului Preşcolar Timişean nr.1, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006. 
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Importanţa colaborării dintre școală și familie  
în vederea creșterii eficienței activității educative la școlari 

 
Înv. ed. Movilă Valentina, CSEI Victoria 

 
 

În confruntarea cu numeroasele provocări pe care i le rezervă viitorul, umanitatea vede în 
educaţie un instrument indispensabil pentru a atinge idealurile păcii, libertăţii şi dreptăţii sociale. 
Educaţia trebuie să joace un rol fundamental în dezvoltarea individului şi a societăţii, fără a 
reprezenta, însă, formulă magică ce ar permite deschiderea porţilor spre o lume în care toate 
idealurile să poată fi atinse.  (Jacques Delors, 2000)    

Alături de şcoală, familia are o deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Şcoala şi 
familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia  pendulează copilul, obiect și 
subiect al educaţiei. 

Reforma învăţământului a adus schimbări legislative la nivelul conţinuturilor, a programelor 
şcolare, a evaluării şcolare și este nevoie  ca şi relaţia şcoală-familie să fie alta, să fie o relaţie de 
respect, de acceptare reciprocă, de simpatie. Această relaţie trebuie să fie bazată pe contact şi 
colaborare, pentru transmiterea de informaţii şi prezentare  a unor stări de lucru, de influenţe 
pozitive asupra comportamentelor copiilor, pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite 
forme de manifestare. 

Dezvoltarea unor parteneriate reale dintre şcoală și familie, pot să contribuie consistent la 
funcţionarea eficientă a instituţiilor şcolare din sistemul de învăţământ preuniversitar românesc. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii și cadrele didactice se consideră unii pe 
alţii parteneri în educaţie, se creează  în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. 

Relaţia de colaborare dintre şcoală și familie vizează următoarele aspecte: 
· perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor; 
· îmbunătăţirea programelor de studiu şi a climatului şcolar; 
· îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor; 
· dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor; 
· conectarea familiilor cu membrii şcolii; 
· sprijinirea cadrelor didactice în muncă lor; 
· crearea unui mediu mai sigur în şcoli. 
Sprijinul din partea şcolii şi colaborarea dintre familie şi şcoală constituie elemente cheie în 

realizarea beneficiilor maxime pentru toţi copiii. Colaborările care strâng laolaltă toţi partenerii şi 
elementele necesare pentru un sprijin comprehensiv şi unitar dobândesc un maxim de eficienţă când 
au la bază şcoala. 

Personalul şcolii și părinţii trebuie să elaboreze o strategie de implicare în activităţile şcolii şi să 
lucreze împreună, oferind pregătirea şi condiţiile materiale necesare implementării ei. 

Strategiile simple pot influenţa performanţele şi comportamentul şcolar al elevilor şi încurajează 
părinţii să devină mai interesaţi şi mai implicăţi în comunitate. Implicarea părinţilor în educaţia 
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la 
reducerea ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei acolo unde este cazul. Părinţii şi familia au un 
impact puternic asupra educaţiei copiilor. 

Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, 
transformând experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu 
ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de cadrele didactice obţin rezultate şcolare 
impresionante. 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor 
şcolare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui 
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mediu familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar  al copilului, se 
corelează sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură. 

Dincolo de orice considerente circumstanţiale conexiunea şcoală - familie este fundamentată pe 
finalităţi primordiale (realizarea unei personalităţi armonioase, integrare socială, fericire 
individuală) şi pe obiective comune (cunoaşterea) autocunoaşterea copilului în vederea alegerii 
carierei şi pentru optimizarea demersurilor educative; formarea şi exersarea  unor convingeri şi 
deprinderi privind munca, în general, şi învăţătura, în special; practicarea moralei, socializare 
deplină, planificarea existenţei personale etc. 

 Rezumând, considerăm că pot fi reţinute câteva idei, pe care am dori să la scoatem în evidenţă: 
 - Familia joacă un rol important în formarea şi dezvoltarea copiilor, de aceea se impune o 

colaborare a şcolii cu instituţia familială; 
 - Stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare între factorii educaţionali reprezintă în 

momentul de faţă o necesitate reală şi trebuie identificate modalităţi atractive prin care să i se dea 
curs, iar proiectul educaţional este una dintre acestea; 

 - Prin atragerea părinţilor ca parteneri activi în educaţia copiilor, aceştia devin conştienţi de 
răspunderea pe care o au în instrucţia şi educaţia copiilor lor; 

 - Cadrul didactic în relaţia de colaborare cu familia trebuie să dea dovadă de tact şi 
principialitate pentru a lega sarcinile activităţii instructiv-educative de muncă educativă a părinţilor. 

  
  
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Delors, Jacques, Comoară lăuntrică, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 
2. Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie, familie-şcoală-comunitate, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2004; 
3. Agabrian, Mircea, Milea, V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2005; 
4. Movilă Cristina, Lucrare licență. 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

 
prof. înv. primar Moza Mariana 
Șc. Gimn. ,,Aron Cotruș,, Arad 

 
 

Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în 
domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și 
priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în 
diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim pe larg 
despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul 
temelor de acasă.  

Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de 
învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 
cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor.  

Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și 
rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o 
sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit „Prieteni la 
distanță”,, Paza bună trece primejdia rea!,,, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în 
școala noastră.  

Am avut ca invitați reprezentanți aiDGASPC,Arad,CENTRUL EUROPEAN,, care le-au vorbit 
atât micilor școlari, cât și părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în 
societatea în care trăim.  

Tot în parteneriat cu familia și de această dată de 1 Decembrie, prin care am evidențiat 
patriotismul elevilor noștri ,activități dedicate ilei Europei,părinții au fost alături de noi și în 
desfășurarea unor activități caritabile,,Săptămâna fructelor și legumelor donate, Coșul 
iepurașului,Cutia cu suflet,,. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități.  

Personalitatea micului școlar este în formare, deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care 
are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social.  

Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII / SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
director prof. Muller Monica Bianca 

Grădinița cu program prelungit Nr. 35, Brașov 
 

 
 Relaţia familie – şcoală este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei 

întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimii ani.  Una dintre aceste 
schimbări se referă la relaţia familie – grădiniță. Atunci când părinţii, preșcolarii şi ceilalţi membri 
ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul copiilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. Serbările şcolare contribuie  la 
acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând 
poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această  formă de învăţare 
este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părini,întăresc și fortifiăa sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine să fie prezentate și cretii artistice originale,adaptate evenimentelor și 
condițiilor locale. 

 Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, copiii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc ,,autentic,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul preşcolarilor. 

 Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului grupei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele fiecărui copil în parte ; 

 Copiiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizita 
cu care sa batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fară îndoiala oriunde în 
lume.În furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale.  

Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât pe fondul lor afectiv să se așeze 
elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanțe, ce vor îmbogăți 
substanța viitoarei activități individuale și sociale.Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor 
populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să 
cunoască tradițiile românești și rolul important pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi 
timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste timp. Prin conținutul serbărilor îi ajutam pe copii 
să înteleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de vârsta 
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și aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a 
cântecului, dansului, poeziei,povestilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor 
evenimente tradiționale, copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, 
diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române.  

Copiii interpretează diferite roluri; cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, 
formându-și sau perfecționându-și o serie de abilități artistice. Serbările au o importanță deosebită 
în educarea copiilor.  

În primul rând prin conținutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună 
și depun eforturi susținute pentru realizarea unui scop comun, reusita serbării. Învatând copiii să 
desfășoare "Serbarea pomului de iarna" , îi implicăm în interpretarea unor roluri pe care le joacă cu 
plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor 
pentru diversele "spectacole" urmărim atât un efect artistic cât și pedagogic, căutând un imbold 
pentru a trezi  copiilor dorința de a cunoaște și păstra tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă.  

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreuna cu copiii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor.  

                                                        

454



MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA ORGANIZĂRII SERBĂRILOR ȘCOLARE 

 
Muntean Alexandra Iuliana 

Grădinița cu P. P. ,,Piticot” Cîmpeni, jud. Alba 
 

 
 

 Atmosfera Crăciunului, aduce bucurie și încântare în sufletele copiilor, nerăbdarea împodobirii 
bradului și primirea cadourilor mult dorite, dar si mirosul încântător al prăjiturilor, fac din această 
sărbătoarea unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. 

 Odată cu venirea iernii, un prilej deosebit pentru a ne bucura de aceste momente speciale, îl 
constituie organizarea de serbări si evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. Orice serbare, 
indiferent de tematica acesteia reprezintă un eveniment importat atât pentru cei mici, cât și pentru 
cei mari.  

Organizarea unei serbări este un excelent motiv de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
celor implicați în actul educațional (copii, părinți, cadre didactice). 

 Dansând, cântând sau interpretând diferite roluri prestabilite, astfel copiii își formează și își 
dezvoltă  deprinderile  artistice, aceste deprinderi îi vor ajuta pe aceștia să se cunoască mai bine pe 
sine și să-și dezvolte anumite calități artistice, dar și să-și învingă timiditatea și emoțiile. De reținut 
faptul că situațiile și trăirile afective ale preșcolarilor sunt mult mai puternice atunci când aceștia 
pun în scenă diferite roluri, punându-se în pielea personajelor și devenind adevărați actori. 

Sentimente profunde, sunt provocate de recitarea unor poezii reprezentative anumitor 
evenimente, sărbători religioase, cum ar fi sărbătoarea Crăciunului, dar și diferitele scenete în 
versuri cu trimitere la nașterea Lui Iisus. Poeziile din cadrul serbărilor de Crăciun stârnesc în 
sufletul copiilor semnificative  emoții, legate de nerăbdarea cu care îl așteaptă pe Moș Crăciun și de 
primirea cadourilor ca semn de cumințenie și înțelepciune., 

Colaborarea și cooperarea prinților cu cadrele didactice este primordială în acest caz, deoarece 
părinții au un rol deosebit în viața copiilor lor, iar suportul pe care aceștia îl primesc din partea 
părinților reprezintă un pilon de sprijin în această perioadă. 

În organizarea serbărilor, trebuie să se țină cont de particularitățile de vârstă ale copiilor, 
conținutul trebuind să fie adaptat acestora. O altă componentă importantă în organizarea serbărilor 
este reprezentată de cadrul în care aceste au loc, acesta trebuie să fie un cadru festiv, specific 
evenimentului și tematicii serbării, dar să fie și pe placul copiilor. 

Serbările de la grădiniță, ce momente de neuitat, atât pentru copii, dar și pentru părinti, 
contribuie la formarea și dezvoltarea sufletească a viitorilor adulți. Multitudinea acesta de aspecte 
luminează sufletele celor mici, dezvoltă imaginația, și stimulează gândirea  creatoare. În cazurile în 
care acest lucru este posibil, iar condițiile de desfășurare permit acest fapt, serbările școlare pot fi  
prezentate și organizate după creații artistice originale, adaptate evenimentelor și tradițiilor locale. 
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Învățătorul ca factor formator al conștiinței naționale a elevului 
 

Muntean Mirela 
Liceul „Mathias Hammer” Anina 
Școala Gimnazială nr. 2 Steierdorf 

Profesor pentru învățământul primar 
 
 

Asemenea culturii în general, cultura națională reprezintă și ea totalitatea valorilor materiale și 
spirituale ale unui popor fiind, în același timp, expresie a identității acestuia, într-o lume 
diversificată și, parcă, din ce în ce mai mult, mai globalizată. Aspectele culturii naționale sunt atât 
cele de ordin spiritual, precum cele legate de credință, idei, limbă, obiceiuri și tradiții, cât și cele de 
ordin material, precum vestigiile și monumentele istorice, dar și vestimentațiile și obiectele de artă 
populară.  

La drept vorbind, toate acestea pot constitui veritabile cunoștințe culturale, cu rol esențial în 
dezvoltarea conștiinței și personalității viitoare la copii, iar procesul de învățare desfășurat în 
vederea unei cât mai temeinice însușiri a acestora constituie o componentă esențială în educația și 
formarea tinerilor ca buni patrioți și iubitori de neam și de țară. Există și o necesitate concretă de a 
lega variile obiective culturale ale instituțiilor de profil cu obiectivele educative tradiționale ale 
școlii, în vederea atât a sensibilizării elevilor față de valorile patrimoniului național, dar și în scopul 
conturării și modelării unui profil moral, cultural și civic al acestora. 

Dintre obiectivele propuse pentru atingerea scopurilor mai sus menționate precizăm: 
promovarea valorilor culturale românești, responsabilitatea tinerilor față de patrimoniul local și 
național, dar și însușirea  de către tineri a valorilor culturale locale și naționale. 

La general vorbind, sistemul de învățământ, reprezentând o importantă componentă în 
dezvoltarea culturală a omului, constituie – în mod cert – și un factor  esențial în dezvoltarea 
sentimentului de apartenență la conștiința națională.  

Având la bază știința pedagogiei, procesul de instruire și educație reprezintă forța motrice prin 
care se împlinesc efectele corespunzătoare în formarea și dezvoltarea elevilor prin variile forme de 
instruire corespunzătoare scopurilor propuse. Prin intermediul unei educații corecte și cât mai 
complete, copilul se formează tocmai prin acea formă și construcție a valorilor care revendică și 
traversează principiul real al existenței umane, fondat  pe baza conștiinței, în special pe conștiința 
națională cultivată prin intermediul relației existente între conceptele de om – școală – societate. În 
acest sens, este necesar să se valorifice tezaurul culturii naționale și să se identifice  relația existentă 
între adevăr – istorie – realitate.  

Absența unei concepții clare, puse în slujba promovării istoriei naționale nu va avea efectul 
scontat în procesul de formare a conștiinței naționale a elevului, a caracterului civic al personalității 
sale, cât și al sentimentului de apartenență la neam și țară. Drept urmare, atât programa, cât și 
discplinele școlare trebuie să fie predate ținând seamă de acele valori corespunzătoare formării 
copilului pe principii legate de conștiința națională și de devotament față de propria țară, căci numai 
prin unitatea autentică a conștiinței naționale, un popor își va puta păstra echilibrul său ca națiune în 
existența spirituală și materială, fiind astfel în stare să edifice o societate bazată pe valori și 
beneficii naționale comune. 

Prin procesele de instruire, cât și prin conținuturile programelor școlare, sistemul de învățământ 
național este necesar să performeze acele efecte benefice necesare în formarea personalității și a 
societății moderne, căci prin gradul de instruire și civilizare a unui popor se exprimă atât 
învățământul de calitate, cât și conștiința națională a concetățenilor.  

Profesorul și medicul Iuliu Hațieganu afirma că „conștiința națională înseamnă mai întâi 
recunoștință și respect înaintașilor, apoi răspunderea și grija urmașilor”, iar stolnicul Constantin 
Cantacuzino spunea că „fără istorie... nu numai de râsul altora suntem, ci și orbi, muți, surzi 
suntemde lucrurile și faptele celor mai de demult ce într-acest pământ s-au întâmplat și s-au făcut”. 
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De asemenea, marele nostru istoric, Nicolae Iorga, avea să afirme faptul că „un popor ce nu-și 
cunoaște istoria este asemenea unui copil ce nu-și cunoaște părinții”. 

Drept urmare, atenția copilului în procesul de învățare trebuie îndreptată nu doar asupra acelor 
informații menite să-l pregătească profesional pentru viitor, ci și asupra acelor evenimente și 
personaje ale trecutului menite să-i genereze dezvoltarea mândriei de a fi român.  

Copilului trebuie formată conștiința că o rațiune superioară a hotărât să se zămislească și să se 
împlinească profesional și spiritual pe aceste meleaguri care au frumusețea și demnitatea lor, 
conferită de trecutul istoric, cultural și spiritual. În acest sens, un rol important îl au nu doar 
informațiile de atare factură, care se pot acumula statistic în mintea elevului, ci și impactul 
emoțional conferit de caracterul deosebit al acestora.  

Percepția copilului de școală primară este una eminamente intuitivă, capacitatea sa de 
generalizare sau abstractizare cristalizându-se ceva mai târziu. Cunoscut este, spre exemplu, faptul 
că o imagine vorbește cât o mie de cuvinte și drept urmare, faptul imagistic mental poate mișca sau 
emoționa constructiv sufletul copilului. De aceea, importantă este nu doar manipularea de 
informații, cât mai cu seamă evidențierea acelor „flash”-uri cu profund impact mental și emoțional. 
Acestea constituie pietrele de temelie ale unei fundații trainice a viitoarei personalități a elevului. 
Important este a scoate personajele și lucrurile aparținătoare trecutului cultural, spiritual și istoric 
din cadrul generalității informaționale ce le anonimează și a le așeza în procesul de instruire a 
elevului în particularitatea și unicitatea lor evenimențială.  

Acest fapt se conjugă eficient cu activități didactice extra – școlare precum vizionarea de filme 
și piese de teatru istorice sau spectacole comemorative în care imaginea eroului național primește 
dimensiunea legendarului, sau în care evenimentul prezentat depășește sfera ordinarului sau a 
facilului. De asemenea, vizita la muzee, sit-uri, cetăți și castele ca simboluri ale vechimii noastre 
naționale, ca și achiziționarea de mici suveniruri, ca însemne cu semnificație dublă, poate să 
exercite asupra celor mici un puternic impact cognitiv și afectiv.  

Organizarea de spectacole, serbări școlare și concursuri adecvate poate constitui un prilej de 
edificare valorică a conștiinței naționale și culturale a copiilor. Întâlnirile și dialogurile cât mai 
naturale cu personalități ale vremii trecute și prezente nu credem că pot lăsa indiferenți pe copiii 
veniți să îi vadă, iar vizitarea instituțiilor social – culturale și religioase cu încărcătură istorică în 
care lucrează oameni de bază ai localității pot să alimenteze imaginația bună a elevilor de a le călca 
pe urme. 

Și deși se cunoaște faptul că toate cele menționate mai sus se practică, de bună seamă, întrucât 
„nimic nu este nou sub soare”, unică nu este, așadar, activitatea didactică cu caracter formativ, ci 
personalitatea dascălului care o exercită alături de viitorii oameni și, de ce nu, de viitoarele 
personalități ale națiunii noastre de români. Depinde de fiecare dintre noi cum vom reuși să-i ajutăm 
pe cei mici să-și afle cheia propriului lor lacăt. 
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“POVESTE DE CRACIUN” 

Activitate in parteneriat cu parintii 
 

Munteanu Corina Gabriela 
 
Motto: 
    “Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem 
ce fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot 
spune copiilor mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre spre ele.”  

                                                                                                      Joyce Maynard 
 
      Educaţia extraşcolară permite implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură 
decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, presupune stimularea activităţii în grup şi 
promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, concursuri, serbări. 
Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, 
iar părinții vor fi mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, 
astfel progres în activitatea didactică. 
       Pateneriatul urmărește: 
Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente adecvate ale 
copiilor, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
Dezvoltarea abilităților de comunicare, optimizarea comunicării în triada părinte-elev învățător, de 
interrelationare si de empatie cu proprii copii; 
Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în educația 
copilului; 
     Tematica si atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii 
copilăriei, de emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş 
Crăciun. Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e 
aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te 
gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul 
uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii 
proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de 
ani. 
      Proiectarea si dirijarea activitatilor se realizeaza in urma unor discutii cu elevii si parintii, se 
constituie grupe pe baza unor criterii precum prietenie, incredere, respect reciproc. 
Obiectivele activităţii: 
a. elevi 
- să interpreteze diferite roluri; 
- să recite poezii despre Crăciun şi Anul Nou; 
- să interpreteze colinde; 
- să prezinte datini şi obiceiuri de Mos Nicolae, Crăciun şi de Anul Nou. 
- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea şcolară.  
b. părinţi 
- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasa a 
copiilor 
     Desfasurarea propriu-zisă a proiectului:  
   Se stabilesc în cadrul grupului sarcinile de lucru. Elevii se vor documenta pe tema aleasă cu 
ajutorul părinţilor. Se realizează activităţi de audiere si a unor texte literare despre iarna si 
Sarbatoarea Craciunului, de vizionare in PPT  („Povestea bradului de Crăciun”, „Amintiri din 
copilărie” – I. Creangă – vizionarea fragmentului mersului cu uratul). Se iniţiază discuţii pe tema 
proiectului, se povestesc textele audiate/filmele vizionate, se dramatizează textele care le-au plăcut 
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mai mult,  Elevii realizează desene, colaje, decoratiuni folosind diverse tehnici (pensulatie, 
origami). 
     De asemenea, sunt activitati ce presupun implicarea directa a parintilor alaturi de copii in 
realizarea sarcinilor de lucru precum jocul un Inventar de probleme- Ce stim?/Ce nu stim si vrem sa 
aflam despre sarbatoarea Craciunului, traditii si obiceiuri din zona noastra; joc de rol  “Cum era 
Craciunul copilariei tale?”,  activitati tip sezatoare – se canta colinde, se confectioneaza 
costumatiile pentru serbare., activitati de voluntariat, donatii constând în jucării, haine şi dulciuri 
pentru copii nevoiaşi din şcoală;   
   Prezentarea  rezultatelor: Fiecare grupă si parintii prezintă în faţa clasei portofoliile realizate. Se 
organizează o expoziţie folosind produsele realizate. 
   Evaluarea  rezultatelor consta in: analiza rezultatelor  elevilor,   aprecieri asupra  modului de lucru  
şi recomandări pentru activităţile viitoare,  impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice, calitatea 
activităţilor; fotografiile realizate.                           
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Importanța activităților educative                                                        

în parteneriat cu părinții / Serbările școlare 
 

Educatoare Munteanu Daniela 
Grădinița P. N. Andreiașu de Jos 

 
 

 
       Educația este un proces împărțit între părinți și cadre didactice, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. 
      Pentru o bună finalizare a educației integrale este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu grădinița, doar în acest fel se produce, în cele mai bune condiții, dezvoltarea 
intelectuală, emoțională și socială a copiilor. Colaborarea familiei cu grădinița le dezvoltă copiilor 
impresia că ele sunt complementare. 
     Familia și grădinița trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor, ambele medii au un 
rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea dintre cele două are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra copiilor, părinților, cadrelor didactice, școlii și comunității. 
      Între familie și grădiniță trebuie să existe o comunicare foarte strânsă, atât grădinița cât și 
familia sunt responsabile de: 
 
- transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
- dezvoltarea autonomiei copilului; 
-transmiterea de cunoștințe; 
-acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, responsabilități familiare și preșcolare. 
 
    Educația familiară și preșcolară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și 
comportamente ale copilului. Pentru colaborarea eficientă dintre grădiniță și familie există mai 
multe forme concrete de organizare, una dintre aceste forme sunt chiar serbarile școlare realizate cu 
diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar). 
     Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viața 
copiilor, dar și a familiei și grădiniței. Serbările reprezintă un nesecat izvor de bucurie și satisfacții, 
creând buna dispoziție și favorizând dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere psihic, dar și 
fizic. Acestea favorizează, valorifică și dezvoltă experiențele copilului într-un climat nou, 
stimulativ, în care are libertatea să-și manifeste interesele, sa-și exprime impresiile și trăirile. 
      Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospețimea și candoarea protagoniștilor, prin 
neîntrecuta spontaneitate și sinceritate, prin naturalețea și firescul comportamentului lor scenic. Atât 
copiii, familia cât și cadrele didactice trăiesc momente unice din lumea inegalabilă a copilăriei, iar 
coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenți vibrează sub coarda de cristal al glasului 
copilăriei. 
      Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reușita ei există preocupări 
susținute, cum ar fi: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, împodobirea bradului, 
pregătirea cadourilor. În acest cadru, copiii interpretează cu multă plăcere roluri care au ca specific  
Crăciunul. 
 Locațiile unde se pot desfășura aceste serbări de Crăciun pot fi diferite, cum ar fi sălile de 
spectacol, cluburi sau chiar sala de grupă, aceasta desfășurându-se în parteneriat cu familia sau alte 
instituții. 
     Colaborarea dintre familie și grădiniță este foarte importanta, deoarece influențează dezvoltarea 
și formarea copilului în procesul educativ. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
„A VENIT IARNA, A VENIT IAR CRĂCIUNUL!” 

 
Profesor  Munteanu Elena – Isabela, 
Școala Gimnazială Bratovoești, Dolj 

 

 
 

20 decembrie 2018 
 
Argument 
 

Școala își propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viață, 
ținând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenția cuvenită bogăției de 
forme pe care se structurează comunicarea umană contemporană. 

Întrucât o abordare exhaustivă nu i-ar sta în putere și nici nu i-ar fi necesară, ea trebuie să se 
oprească la acele forme ale comunicării care prezintă un interes practic imediat, pe linia scopului 
formativ esențial urmărit. 

Educația se realizează prin acțiuni educative. Unele dintre aceste acțiuni educative se află în 
afara sistemului de învățământ. De aceea, școala nu rămâne indiferentă față de marea bogăție de 
forme ale educației extrașcolare pe care se structurează comunicarea umană contemporană. 

În acest sens, de mare ajutor s-au dovedit a fi activitățile artistice în cadrul școlii și nu numai în 
anumite ocazii speciale : serbările de Crăciun, serbările de 8 martie, serbările de sfârșit de an școlar 
etc. Toate acestea sunt un prilej de a îmbina frumos arta cântecului, talentul de recitator și 
creativitatea artistico-plastică. De altfel, pe aproape întreaga perioadă școlară, toate acestea merg 
mână în mână. 
Grup țintă: 
-elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Bratovoești, județul Dolj 
Competențe  specifice : 
-demonstrarea abilităţilor practice şi integrarea lor în activităţi cultural-artistice şcolare şi 
extraşcolare. 
Obiective operaționale:  
-să cunoască obiceiurile și tradițiile poporului român și cele din spațiul european; 
-să-și cultive inclinațiile și aptitudinile; 
-să-și dezvolte deprinderile de a utiliza practic cunoștințele, competențele, abilitățile și atitudinile 
acumulate anterior în cadrul lecțiilor;  
-să sporească zestrea de cunoștințe și abilități; 
-să-și imbunătățească relațiile de comunicare; 
-să dezvolte o personalitate armonioasă; 
-sa formeze atitudine empatică; 
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-sa invețe a-și controla gândurile și emoțiile; 
Metode și procedee:  
-povestirea; 
-recitarea de poezii; 
-jocul de rol; 
-interpretarea de cântece. 
Mijloace de învățământ: 
-obiecte sau lucrări plastice  
Participanţi: 
-elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii. 
Descrierea activităţii: 
-Se vor prezenta tradițiile legate de sărbătoarea Crăciunului prezente în România și în alte țări 
europene. Elevii, care au cules anterior informaţii despre tema propusă, le prezintă în faţa 
auditoriului sub formă de proiecte, referate, prezentări PPT, afişe, reclame.  
-Se vor recita poezii referitoare la anotimpul iarna și la sărbătoarea Crăciunului, se vor interpreta 
cântece și colinde de  Crăciun, precum și roluri într-o scenetă intitulată Târgul de Crăciun. 
-Se va desfășura concursul de creaţie artistico-plastică „Surprinde-l pe Moș Crăciun!” unde elevii 
concurenți își prezintă propriile creații, folosind diverse materiale și tehnici. Cele mai bune creații 
vor fi premiate. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

Prof. înv. primar,  Munteanu Iuliana 
Şcoala Gimnazială Nr. 39” Nicolae Tonitza”Constanta 

 
 

Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Fără 
implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate 
îmbunătății performanța și modul de lucru.  

Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, 
caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și 
să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au 
manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, 
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi 
co-curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în 
completarea Curriculum-ului Naţional, iar în al doilea, separarea de activităţile formale obligatorii. 

Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii 
noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, 
care au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea 
faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, 
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
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propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școala noastră. 

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de 
folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 
 
Biblografie:  
 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 
în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000 
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ROLUL PARTENERIATELOR ŞCOALĂ – FAMILIE 
 

Prof. Munteanu Marinela Gabriela 
Liceul Tehnologic Matei Basarab 
Comuna Măxineni, judeţul Brăila 

 
 

  Colaborarea între toţi factorii educaţionali, în primul rând, între şcoală şi familie, este 
stringentă. Şcoala nu-şi poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 
învăţătură, dacă nu cunoaşte condiţiile familiale de muncă şi de viaţă ale copiilor. Părinţii nu pot 
cunoaşte pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află şi modul lui de comportare în condiţiile 
şcolare. Activitatea de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi invers. 

  Şcoala colaborează cu familia în domeniul învăţării elevului, al comportamentului, al 
dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale şi estetice, precum şi în domeniul activităţilor libere. 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor, pot îmbunătăţi 
programele de studiu şi climatul şcolar, precum şi abilităţile educaţionale ale părinţilor. Este o 
sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil 
strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie 
este determinantă în educarea copiilor.  

  Activităţile educative desfăşurate în parteneriat cu părinţii urmăresc promovarea unor 
schimbări în mentalitatea tradiţională a părinţilor în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea 
acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului şcolar. Acest tip de activitate se focalizează 
pe dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii, stimularea 
activităţilor de grup, precum şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 
expoziţii, concursuri şi serbări. 

  Implicând părinţii în activităţi şcolare şi extraşcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, 
iar părinţii vor fi mai implicaţi şi mai conştienţi de actul didactic, de importanţa şcolii în viaţa 
copilului, realizând astfel progres în activitatea didactică. Procesul de colaborare cu părinţii asigură 
atingerea scopului educaţional. Odată cu intrarea în şcoală, problemele muncii de educaţie devin 
mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru tânăr un mediu căruia 
trebuie să i se adapteze şi care va influenţa dezvoltarea sa. În acest proces de colaborare, rolul 
conducător îl are şcoala. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce îi revin, să asigure o 
unitate de vedere şi de acţiune. 

  Parteneriatele şcoală – familie urmăresc dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să 
sprijine formarea de comportamente adecvate la copii pentru relaţionarea mai bună a acestora în 
cadrul grupurilor, informarea părinţilor cu privire la strategiile de cunoaştere ale copilului, crearea 
de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive dobândite de aceştia în educaţia copilului, 
acceptarea de către copii a regulilor după care funcţionează microgrupurile sociale.  

  Pentru a observa comportamentul elevilor la clasă şi progresul şcolar, părinţii pot fi invitaţi să 
asiste la programe zilnice sau pot participa la o serie de activităţi precum însoţirea grupului de elevi 
în vizite şi excursii, facilitarea unor vizite la locul lor de muncă sau decorarea clasei cu ocazia 
diverselor sărbători. Cu această ocazie, copiii au posibilitatea de a-şi pune în valoare calităţile, iar 
părintele are posibilitatea de a cunoaşte mai bine stilul de lucru al cadrelor didactice. 

  Prin intermediul parteneriatelor dintre şcoală şi familie, părinţii se pot implica în cunoaşterea 
politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, standarde de performanţă, managementul 
clasei) şi a tehnicilor de abordare a unor discipline, a modului de intervenţie în pregătirea temelor, 
în dobândirea deprinderilor intelectuale, în conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a 
schimbărilor survenite în evoluţia lui, a nevoilor şi a încrederii în forţele proprii.    

  Astfel,  părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor, vor fi mai receptivi la cerinţele şcolii, copiii 
îşi vor dezvolta abilităţi şi  deprinderi de natură intelectuală şi se vor bucura de interesul părinţilor 
în vederea diversificării activităţilor de timp liber. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 
 

Prof. Ilie Carmen Iuliana 
Prof. Murariu Getta 

 
 
 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din 
întuneric, nespus de nouă și proaspătă, uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 
 
 Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii, 

reușim să înfrumusețăm viata copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important 
pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste 
timp. Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale.  

Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, 
poveștilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor, a unor evenimente tradiționale - 
Crăciunul, Paștele, Mos Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția 
folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române. 

Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în 
legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii 
copiii își îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în 
tainele limbii materne și în comorile întelepciunii populare. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 
       Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă 
şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un 
rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte şi atmosfera încărcată de emoţii , ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate elemente importante 
ce contribuie la construirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

 Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 
a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

 Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maxima bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți.  
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Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea 
creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații 
artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Muraru Alina-Elena 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuşi, Bacău 
 
 

Conform literaturii de specialitate „parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, 
prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună”1, astfel că parteneriatul educațional 
devine o latură fundamentală pentru dezvoltarea actuală a învățământului românesc. 

Dintre multele forme pe care acesta le ia, parteneriatul între școală și părinți iese cu mult în 
evidență, fiind unul dintre cele mai importante. Dacă până nu demult relația între școală și părinți 
rămânea la un nivel foarte strict, în care școala era cea care impunea părinților sau tutorilor regulile 
și sarcinile, lucrurile au început să se schimbe radical, instituțiile educaționale punând accentul pe o 
colaborare echitabilă între cei doi factori, scopul fiind valorificarea potențialului fiecărui elev. Cele 
mai accesibile și mai fructuoase parteneriate părinți-profesori sunt cele în care accentul cade pe 
implementarea unor activități care să întărească relația dintre cei trei coechipieri, părinte-elev-
profesor. 

Activitățile educative reprezintă porți spre o dezvoltare armonioasă, făcute involuntar de către 
părinți sau organizate de către aceștia încă din primele luni de viață ale copilului, ele devin baza pe 
care creierul uman își dezvoltă aptitudinile.  

Având în vedere că un individ își va contura primele trăsături de personalitate în mediul 
familial, iar cele mai strânse legături pe care le va forma vor fi cele cu părinții, instituția de 
învățământ are rolul de a afișa o atitudine pozitivă și constructivă față de cei din urmă, dat fiind 
faptul că odată ajuns la vârsta școlarizării, copilul își va petrece marea majoritate a timpului într-un 
mediu mult mai strict decât cel cu care a fost obișnuit anterior.  

Odată cu trecerea timpului ne dăm seama că se creează o distanță tot mai mare între copii și 
părinți, lucru paradoxal, atunci când gândim că aceasta se formează în mare parte din dorința celor 
din urmă de a le oferi totul copiilor. Aici intervine școala, care trebuie să acționeze ca un liant între 
aceștia, pentru a favoriza evoluția intelectuală a copilului. Câteva din activitățile educative propuse, 
pe lângă clasicele ședințe părinți-profesori-elevi, sunt excursiile de tip scavenger hunt (joc de echipă 
în care organizatorii pregătesc o listă cu elemente specifice pe care participanții trebuie să le 
găsească și să le fotografieze pentru a completa lacunele de pe cartonașul primit), petrecerile în 
pijamale, activități de ecologizare, seara de jocuri de societate, baluri mascate ș.a.  

Chiar dacă unele din ideile menționate pot fi considerate inedite și departe de a avea vreun 
beneficiu într-un parteneriat educațional, ele pot fi structurate astfel încât să fie evidențiată latura 
educativă a acestora. În maniera aceasta o activitatea de tip scavenger hunt prin muzeele unui nou 
oraș, făcută alături de elevi și părinți poate fi un mod plăcut de a îmbogăți cultura generală a 
elevilor și de a-i apropia pe părinți de profesori și respectiv de mediul instituțional, la fel cum o 
petrecere în pijama organizată într-o sală de clasă poate deveni prilej de îmbunătățire a comunicări 
părinți-elevi. 

Unul dintre cele mai oportune momente pentru implementarea unui parteneriat între școală și 
părinți, îl consider a fi perioada sărbătorilor de iarnă, deoarece, mi se pare, omul devine mai dispus 
la colaborare și mai deschis în fața unor provocări ce au ca scop bucuria copiilor. În această 
perioadă vin cu propunerea unui parteneriat educativ numit „Magia Crăciunului”. Pentru 
desfășurarea acestuia se vor încheia contracte educaționale între școală, părinți, biserică și alte 
instituții precum aziluri de bătrâni sau centre de plasament. Scopul parteneriatului este de a înnoda 
relațiile dintre membrii vizați, obiectivele acestuia fiind dezvoltarea spiritului civic și a comuniunii 
între mediile sociale reprezentate de școală și familie. 
                                                 
1 Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a III‐a, editura 
POLIROM, Iași, 2009, p. 728 
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Câteva din activitățile incluse în acest parteneriat sunt: constituirea unui cor, decorarea sălii de 
clasă în spiritul sărbătorilor de iarnă, strângerea de fonduri și crearea unor pachete cu bunuri 
necesare bătrânilor din azil sau copiilor din centrul de plasament, mersul cu colindul. În toate 
activitățile vor fi implicați, în mod direct, atât elevii cât și părinții. Activitățile pot fi supervizate de 
către profesorul coordonator care va avea grijă ca măcar un părinte sau tutore al fiecărui elev să fie 
prezent la măcar una dintre activitățile din cadrul parteneriatului. Astfel corul va fi unul mixt, 
părinți-elevi, decorarea sălii va fi făcută cu obiecte lucrate manual de către părinți și elevi în cadrul 
unei ore destinată exclusiv acestui lucru, iar pachetele cu bunuri vor fi constituite și livrate tot prin 
colaborarea strânsă între părinți și elevi. 

„N-avem timp!”, vor spune unii părinți. Aici intervine tactul pedagogic al dascălului și 
motivația intrinsecă a părintelui de a-i oferi copilului tot ce e mai important: iubire și timp de 
calitate! 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,BUCURIA  SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, LA BUTEA” 
 

Autori:  Prof. Înv. Preșcolar:  Gîrleanu Eugenia, 
Școala Gimnazială Butea, Butea 

Prof. Înv. Primar:  Muraru Maria Mirela, 
Școala Gimnazială Butea, Butea 

 
 

BUCURIA  SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, LA BUTEA 
 
ARGUMENT 
 Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mici, dar şi pentru cei mari.     
 Obiceiurile şi tradiţiile româneşti  sunt ritm şi muzicalitate, adâncă simţire; reprezintă mândrie, 
încredere, speranţă,  dragoste de viaţă, voioşie, bucurie. Apropiindu-i pe copii de cunoaşterea 
folclorului le  deschidem o portiţă spre cunoaşterea  interioară , deoarece folclorul este ,,identitate ” 
pentru fiecare individ   al neamului din care îşi are obârşia şi mai ales că Butea este un tărâm 
minunat, cu oameni ce nu lasă să se  piardă frumuseţile cuprinse în obiceiurile şi tradiţiile acestor 
meleaguri. 
Proiectul propus urmăreşte transformarea  reală a copiilor în actori principali ai demersului 
educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală și nonformală. 
 
SCOPUL PROIECTULUI 
Cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice butene,  în  rândul  
copiilor, contribuind astfel la sensibilizarea lor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară. 
 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice zonei noastre în vederea promovării   în 
rândul copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice; 
Dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice butene; 
Promovarea prieteniei și cooperării între copii prin realizarea de activități educative. 
 
GRUP ŢINTĂ: Preșcolarii grupei mici și elevii clasei pregătitoare ai Școlii Gimnaziale Butea. 
 
PERIOADA: 4 - 21 decembrie 2018 
 
RESURSE: umane:  cadre didactice,  preșcolari/elevi, părinți, bunici,  reprezentanti ai Consiliului 
Local Butea; 
materiale: planșe, hârtie glace, lipici, hârtie creponată, crenguțe de brad, brad, ornamente, costume 
populare, zurgălăi. 
 
ECHIPA DE PROIECT:     
Coordonatori:  Prof. Înv. Preșcolar:  Gîrleanu Eugenia 
Prof. Înv. Primar:  Muraru Maria Mirela 
 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE: întâlniri periodice între coordonatori şi cei implicaţi în proiect; 
STRATEGIA DE REALIZARE: observaţia, analiza, repetiția, jocul de rol, lucrul individual, pe 
grupe şi în perechi, 
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EVALUARE 
modalităţi de evaluare: 
portofoliul, proiectul; 
acordarea unor diplome pentru lucrările, portofoliile ce se remarcă prin originalitate; 
analiza activităţilor independente, expoziția. 
rezultate aşteptate: 
implicarea elevilor în activitate; 
cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice butene; 
creșterea interesului pentru activitățile extrașcolare. 
 
CONŢINUTUL PROIECTULUI:                  
Fiecare activitate propusă se realizează conform calendarului de acțiuni sub îndrumarea cadrelor 
didactice. Părinții  vor fi prezenți la activități prin participarea directă și implicită, la realizarea 
tuturor obiectelor. Astfel vom ajuta la păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din  
satele moldovenești. 
 
Perioada 
 

Denumirea activităţii   Mod de realizare Forma de 
organizare 

  Loc de        
desfăşurare 

        
6 decembrie 
 

,,Nicolae, Moș cel 
Sfânt!” 

Lectura educatoarei 
Pictură. Colaj.  Expoziţie 
de lucrări  

Individual, 
frontal 

Sala de 
clasă 

      
14 
decembrie 

,,Îl așteptăm pe Moş 
Crăciun!” 
 

 Împodobirea bradului  
 Colaj – ,,Sorcova”, 
,,Steaua”,,Trăistuța 
colindătorului” 

 
Individual, 
   frontal 

 
Sala de 
clasă 
 

         
 21 
decembrie 
 
 

 
,,Iarna-i timp de 
colindat” 

Program artistic -  
Sceneta - ,,Iarna-i timp de 
colindat”, ,, Jocul Caprei”, 
,, Ursul”, ,,Plugușorul”,  
Invitatul surpriză  –              
,, Moș Crăciun”. 

 
Individual, 
frontal 

 
Sala de 
clasă 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții/Serbările școlare 

 
Profesor Mureșan Anca Cristina,  

Liceu Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea 
 
 

Educația este ansamblul de metode și de măsuri aplicate systematic și în cadru organizat cu 
scopul formării și dezvoltării însușirii intelectuale, morale, fizice ale copiilor, ale tineretului sau ale 
oamenilor ori ale colectivităților umane. 

Orice demers educativ presupune în prealabil o pregătire a individului iar activitățile  ce 
urmează a fi realizate în parteneriat cu părinții presupun o pregătire și mai vastă tocmai datorită 
diversității persoanelor implicate. Orice cadru didactic care iși propune alte forme de organizare a 
procesului de învățământ trebuie să fie bine documentat. 

Se incearcă în societatea actuală  o eliminare a învățământului impersonal pus pe profit și 
randament și se incearcă diverse abordări mai autentice  printre care amintim și implicarea directă a 
părinților intr-o măsură mult mai mare.  

Procesul de învățământ este complex, aptitudinile sunt variate, obiectivele sunt diverse și tocmai 
acestea fac necesara introducerea în programul copiilor a unor activității în care implicarea și altor 
persoane s-a dovediat a fi de un real folos. Că sunt folosite la începutul unui an școlar sau la finalul 
unui semestru, în timpul programului sau dupa programul de școală, activitățile în parteneriat cu 
părinții sunt de un real folos. 

Școala este prima care este în mod direct interesată de colaborarea și de parteneriatul cu familia 
deoarece acțiunea sa educativă este în acest fel mai profundă și mai de durată. Astfel de acțiuni cu 
părinții servesc ambelor părți diverse informații utile despre copil, despre cum se comportă el cu 
părinții sau despre comportamentul lui în cadrul grupului de copii toate ajutând la cunoașterea lui 
multilaterală. 

Parteneriatul cu părinții este în fapt o muncă în echipă/grup, muncă ce vizează cu deosebire 
aspectul social al învățării, dezvoltarea comportamentului social și în același timp atenuarea unei 
individualizări exagerate. Cadrul didactic are un mare rol în gestionarea activităților cu părinții 
deoarece aceste grupuri sunt ocazionale dar comunicarea școlii cu părinții trebuie să fie strănsă. 
Între cerințele pe care școala le pune în fața copilului  și cele ale familiei trebuie să existe o unitate 
și o consecvență precisă. Ambele părți urmăresc transmiterea de valori, practici bune, autonomia 
copilului și chiar dezvoltarea lui emoțională. 

În cazul învățământului preșcolar parteneriatele cu parintii sunt cele mai dorite, în special de 
catre aceștia. Educatoarea poate pregăti diverse activități surpriză , unde nu se cunoaște tot demersul 
activității ce urmează a fi desfășurată , părinții fiind nevoiți să își folosească creativitatea sau 
activități organizate și planificate chiar împreună cu parinții , unde aceștia din urmă pot planifica o 
activitate cum doresc. Tot aici precizez importanța sprijinului și afectiunii primite de copil de la 
părinte, la această vârstă a preșcolarității susținerea venită din partea părinților este esențială. 
Exemple de parteneriate intre școală și părinți la nivelul acesta pot fi :diverse ateliere de lucru, 
serbarile școlare de ziua mamei sau de Craciun sau final de an școlar, diverse activități de renovare 
a grupei, etc. 

 De menționat în același timp este și modul în care copilul , la o vârstă așa fragedă percepe 
interacțiune părinților cu școala. El va avea o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă 
de el se va simți familiar și în siguranță în școală. 
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Importanța serbărilor școlare 
 

prof. înv. primar Mureșan Maria Eugenia 
 

Procesul educaţional din școală presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea 
atentă a învățătoarei. Serbarea școlară creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei 
nonformale, iar conţinutul acesteia este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza 
învăţarea. Totodată favorizează valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat 
stimulativ.  

Serbările școlare sunt momente de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Ele  
aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 
Desfăşurate după anumite reguli, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor,  ţinuta de sărbătoare, 
accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini, reprezintă  elemente 
importante ce contribuie la construirea unor valenţe estetice şi educative. Serbările şcolare 
contribuie și la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor. 
Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece și colinde micii școlari își dezvoltă 
memoria şi limbajul. 

O cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, alături de asigurarea înaltei calităţi educative şi 
artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către copii în cadrul 
procesului instructiv-educativ. Conţinuturile serbărilor este bine să fie apropiate experienţei de viaţă 
a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de frumos. În procesul de învăţare sunt 
multe momente de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, însă maxima încărcătură 
emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea activități este 
deosebită, deoarece ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi 
cunoştinţe, le îmbogăţește viaţa afectivă, contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin 
dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului și le 
stimulează independenţa de acţiune. Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile 
dobândite de elevi de-a lungul unui semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un 
caracter educativ şi creator. Totodată și părinții au un rol important în orice serbare. Ei își 
încurajează copiii și chiar  repetă împreună cu aceștia, pentru a asigura reușita spectacolului. Astfel, 
toată familia poate fi antrenată în pregătirea unui spectacol. 

În cadrul serbărilor școlare organizate în preajma Sfintelor Sărbători ne bucurăm împreună cu 
copiii de neasemuita frumusețe a datinilor strămoșești. Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită 
de copii, pentru reuşita ei existând preocupări susţinute: împodobirea sălii de clasă, împodobirea 
bradului, pregătirea cadourilor, învățarea rolurilor şi cântecelor de iarnă sau colindelor. În cadrul 
serbărilor de Crăciun sunt puse în valoare frumuseţea şi autenticitatea tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti: colindatul, mersul cu steaua, Pluguşorul, Sorcova, venirea Anului Nou, venirea lui Moş 
Crăciun. 

Serbarea școlară reprezintă un nesecat izvor de bucurie, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi artistic. Importanţa lor educativă constă în 
conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu 
acest prilej. 

 

Bibliografie: 
Sorina Sav, ”Tradițiile și obiceiurile românești”, Ed. Nico 
Gheorghian Elena, Taiban Maria, ”Metodica jocurilor şi a programului distractiv în grădiniţa de 
copii”, EDP 1977 
Revista învăţământului preşcolar, 1-2/ 2008, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei 
Revista învățământ primar, nr.2-3/2004, Ed. Miniped  
Revista învățământ primar, nr.2-3/2001, Ed. Discipol 
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IN ATELIERUL MOSULUI 

 
Grupa mijlocie A- 

prof. pt. Inv. Prescolar Muresan Patricia-Teodora 
 
 
 Intrare pe un fond muzical:majoreta si renul  
 
M:-Renule, ești din povești? 
R:-Unde te grăbești, drăguță? 
M;-Mă grăbesc la grădiniță. 
R-Și ce-i graba asta mare? 
M-Cum nu știi ? Avem serbare! 
R-Și aveți mulți invitați? 
M-O-ho-ho,nenumărați. 
 R-Nu cumva azi o să vină/  Moș Crăciun cu traista plină? 
M-Chiar așa cum de-ai ghicit? 
R-Pentru că l-am întâlnit. 
 M-Ei ,atunci nu mai pot sta. 
R-Du-te,du-te fata mea! 
 
Pe o melodie intră Moș Crăciun și Craciunasa cu un sul mare de scrisori. 
 
Crăciunița- Vai,vai,vai câte scrisori    
Ai primit de la copii  
Toate ,toate până-n zori 
Le putem îndeplini? 
Moșul -Nu mai fi îngrijorată     
Căci muncind azi împreună 
Treaba va fi terminată. 
Jucăriile frumoase 
Vor pleca la prichindei 
În cutiile lucioase. 
 
Intră renii Moșului cu sania pe o melodie. 
 
Ren 1-Tic-tac,tic-tac,orele sunt numărate    
Jucării,neterminate? 
Și cutiile lucioase 
Nu-s legate nu-s frumoase 
Cred că- i vremea să trezim 
Lucrătorii adormiți 
Ce vor îndeplini cu spor 
Dorințele tuturor. 
 
Ren 2( ia o scrisoare)      
Scrie aici într-o scrisoare,       
Că Răducu  vrea îndată 
O mașină încăpătoare 
Ce merge teleghidată! 
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Dragul meu Radu cel mic, 
Ai mașina cea frumoasă 
Chiar dacă ai fost puțin neatâmpărat acasă 
Uite acum o-mpachetăm, 
Și spre sanie o purtăm. 
 
Ren 3 (ia o păpușă)    
Dana vrea o păpușică       
Cu rochiță dantelată 
Să nu fie singurică 
Atunci când mama-i plecată 
Uite-i gata păpușica 
Ce fetița o dorește 
Și chiar dacă-i atâtica 
A promis că o ocrotește! 
Păpușele hai veniți de drum să vă pregătiți! 
 
Intră păpușile pe o melodie 
 
Păpușa 1-Prin orașe și prin sate     
Mai ales copiii spun 
Că din țări îndepărtate, 
A venit iar Moș Crăciun! 
Nu mai pot de bucurie 
Și l-am așteptat cu drag 
Să ne dea o jucărie 
Sau covrigi, câte-un șirag! 
 
Păpușa 2-Moș Crăciun,Moș Crăciun      
Vreau și eu ceva să-ți spun: 
Sunt o fetiță nu prea mică 
Am o soră și-o mămică 
Eu ți-am povestit de ele 
Că sunt numai ale mele   
Și mă rog de sănătate 
Că-i mai bună decât toate! 
Însă nu m-aș supăra 
Dacă mi-ai lăsa ceva. 
 
Păpușa 3-Moș Crăciun e tare bun      
Încărcat vine pe drum 
Întotdeauna se grăbește 
Oare el nu obosește? 
L-aș pofti să stea la masă 
Dar umblă din casă în casă 
Ca să-mpartă la copii 
Fel de fel de jucării! 
Moș Crăciun nu uita, 
Te aștept la casa mea! 
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Păpușa 4- E iarnă grea ,e ger cumplit!      
Pe drum o sanie a venit 
E sania lui Moș Crăciun, 
Și a venit la noi acasă 
Și repede l-am pus la masă, 
Și i-am cântat colinde multe 
Că mult îi place să asculte. 
 
Ren4- Uite aici scrie Cristina      
De bomboane,ciocolată, 
Că muncește ca albina. 
Și atât ar vrea răsplată 
Am să îți ascult dorința, 
Și-am să-și fac și-o prăjitură 
Însă nu uita că dulciuri 
Se mănâncă cu măsură! 
 
Ren 5 Nu mai sunt scrisori prea multe .    
Să vedem ce își dorește 
Acest băiețel Vlăduț: 
Vlăduț vrea niște steluțe 
Pentru bradul lui micuț, 
Să-l împodobim îndată 
Timp nu este de pierdut! 
Steluțelor veniți, 
Bradul să-l împodobiți! 
 
Intră majortele pe muzică 
 
Majoreta 1 - Voi știați că sus în cer      
Moșul are-un atelier 
Noaptea luna îl veghează, 
Stelele îl luminează 
Și-n el zeci de spiriduși 
Meșteresc globuri,păpuși 
Ursuleți de pluș, rachete, 
Mașinuțe și trompete. 
Pentru copilași cuminți 
Ce ascultă de părinți. 
 
Majoreta 2 - Ce mai forfotă, ce zarvă,      
Spiridușii toți fac treabă! 
Într-un mare atelier, 
Sus la Moș Crăciun în cer. 
Meșteresc pentru copii 
Mii și mii de jucării 
Moșul e mereu prezent 
Urmărește tot atent 
Nu cumva să se grăbească 
Și vreun dar să îi lipsească. 
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Majoerta 3- Dragi copii din sala asta,       
Vă mirați voi cum se poate 
Moș Craciun din cer de-acolo 
Să le știe toate, toate? 
Uite cum vă spun acum: 
El trimite câte-un îmger 
La fereastră să vă vadă, 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil si ce purtare 
Și de-acolo știe Moșul 
Că-i șiret nevoie mare. 
 
Majoreta4- Moș Crăciun e moșul care       
Vine an de an copii 
Cu un sac atât de mare 
Doldora de jucării. 
Înainte să le-mpartă 
Îi întreabă pe bunici 
Nepoțeii cum se poartă? 
Râd bunicii și îi spun 
Astă seară au fost cuminți! 
Cum vor fi după Crăciun? 
Mai întreabă-i pe părinti. 
 
Renii și majoerta iasă, intră un clovn 
 
Spiriduș 1 Şi-n lumea minunată     
Vă invităm, intraţi 
De toate să vă miraţi! 
Noi trudim întreaga vară 
Cu lipici, creion, beteală 
Cu ciocan şi cu migală 
Ca să pregătim de gală 
Lumea asta-n mare grabă! 
 
Spiriduș 2  Ca să vedeţi şi voi      
Jucăriile le facem noi 
În atelierul mare 
Facem maşini şi tractoare 
Pentru băieţii toţi 
Care-au fost cuminţi şi drepţi. 
Moşul vine, ne arată 
Chiar şi cea mai mică faptă. 
 
Spiriduș 3 Zici ce vrei tu, frăţioare     
Dar la noi munca-i mai mare 
Noi facem păpuşele 
Pentru fete cuminţele. 
Le alegem de pe listă 
Şi le-ndeplinim dorinţa. 
Doamne! Şi cât mai avem 
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Că la noapte le-ncărcăm 
Să le ducă Moşul bun 
Chiar în noaptea de Crăciun. 
 
 
Spiriduș 4 Moş Crăciun e un moşneag      
Cu barba albă, cu cojoc şi un toiag 
Stă singur cuc acolo şi trage din lulea. 
Şi zilele se duc şi iarna vine 
Şi prin căsuţe voi îl aşteptaţi 
Să intre-ncet, încet pe coş 
Şi să vă lase 
Sub brad câte ceva. 
 
Steluțele intră și se așază lângă brad. 
 
Stea 1 -Bine v-am găsit copii !      
Noi v-aducem bucurii 
Facem drum de sănioară 
Să ieșiți toți pe afară 
Alb covor punem pe stradă 
Pentru  omul de zăpadă. 
Nopțile vă luminăm 
Vise line noi vă dăm. 
 
Stea 2: Seri în șir noi așteptăm       
Momentul ca să plecăm 
Zâna Iarnă dă semnalul 
Ce îl așteptăm tot anul! 
Și atunci încetișor, 
Cernem,cernem dintr-un nor 
Pe pământ ne așezăm 
Însă doar trei luni noi stăm. 
 
Stea 3-Noi am coborît de sus       
Și multe avem de spus 
Pe unde am călătorit 
Pe copii i-am înveselit 
Cu totii se bucurau 
Și pe sănii se urcau 
Să vadă prima zăpadă 
Cum se așterne pe stradă 
Să-l vadă pe Moș Crăciun 
Cum vine pe al său drum. 
 
Dansul steluțelor 
Intrare Moșul pe muzică. Se dansează pentru Moș. 
Intră O.D.Z. pe muzică 
 
O:D:Z 1 -Eu sunt omul de zăpadă,       
Fără pușcă fără spadă, 
Cu o mătură cam veche, 
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Dar viteaz fără pereche! 
Toată lumea se oprește 
Pălăria mi-o privește 
Spun c-ar fi o oală spartă 
Fără fund și fără toartă. 
 
O.D.Z 2 - Zgribulit stă în ogradă        
Omul nostru de zapadă 
Nici papuci n-are măcar 
Nici mănuși și nici fular. 
Pe o iarnă așa cumplită 
O să facă amigdalită 
Hai să-l ducem la căldură 
Și să-i dăm că-i mort de frig 
Ceai fierbinte și-un covrig! 
Pînă Moșul o să vină, 
O să-i dăm și-o aspirină. 
 
O:D:Z 3 : -Eu sunt omul de zăpadă,      
Așezat în colț de stradă 
Vântul și cu soarele 
Mi-au topit picioarele! 
Copilași drăguți și veseli 
Bucurați-vă acum 
C-avenit iarna cea albă 
Și-a adus pe Moș Crăciun. 
O:D:Z 4 :-Mândru în ogradă ,      
             Parcă-s o minune! 
             Sunt omul de zăpadă 
             Mereu pus pe glume 
             Ochii-mi negri și frumoți 
             Sunt cărbuni din vatră scoși 
             Stau afară și privesc 
             Micii fulgi cum strălucesc. 
 
Dansul oamenilor de zapada. 
Intră clovnii pe muzică 
  
Clovn1-Brad frumos cu stea în frunte,      
Coborât de sus din munte 
Spune-mi nu ți-e dor de casă? 
De pădurea ta frumoasă 
Dar de ce să-mi fie dor 
Prea cuminte puișor 
Când în ramurile mele 
Tu ai pus lumânărele? 
Si-mi colinzi așa duios 
Brad frumos,o brad frumos. 
 
Clovn 2 -E Crăciun ,ce Sfântă Noapte       
Mamele-n cuptoare fac 
Covrigei și turte coapte 
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Fragezi cozonaci cu mac. 
Brazii strălucesc în geamuri 
Și bunica povestește 
Că de-am fost cuminți tot anul 
Astăzi moșul bun sosește. 
 
Clovn3 -Moșule fără pereche,        
Spune o poveste veche: 
Că în noaptea-n care vii 
Cu un sac de jucării 
Pe la noi de sărbători 
Tu prin hornuri te strecori 
N-ai putea să mi spui și mie 
Ce fel de vrăjitorie 
Poți să faci de-al tău cojoc 
Nu ți-l murdărești de loc? 
 
Clovn 4 -Să știi iubite Moș Crăciun       
Că ești darnic și ești bun. 
Cînd primii fulgi încep să cadă, 
Te-aștept mereu în prag de iarnă 
Te-aștept să vii cu sacul plin 
S-aduci în inimi cer senin 
Și-n case un strop de bunătate. 
 
Clovn 5 Anul ăsta, Moș Crăciun        
Am făcut doar fapte bune. 
Pe părinti i-ascult de-acuma 
Și nu-i supăr pe vecini, 
Nu mă-ntrec de loc cu gluma 
Ce încep mereu termin. 
Când mă joc nu uit de mine, 
Și cu toți știu să fiu drept. 
Moș Crăciun visez la tine 
De un an întreg te-aștept. 
 
Moș Crăciun-Ne vom revedea la anul       
                       Mai cuminți, mai măricei, 
                      Însă până atunci  răsplata 
                      Pentru voi cei mici avem. 
 
Crăciunita-Astăzi pentru munca voastră       
Moș Crăciun adevărat 
În desaga lui cea mare 
Un cadou a strecurat! 
Renilor e timpul să plecăm. 
 
Se împart daruri, se colindă  

480



 
Serbarea școlară 

 
Prof. Delia Mustacă 

Școala Gimnazială nr. 17 Ion Minulescu Constanța 
 
 

 Orice serbare şcolară reprezintă o sărbătoare, pentru copii dar şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor.  

 
Pregătirea unei serbări este un minunat prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 

fiecăruia dintre cei implicați: copil, profesor sau părinte2. Cadrul didactic verifică prin intermediul 
serbării școlare dacă elevii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală şi se creează posibilitatea de 
a aplica învăţătura din clasă.  

 
Organizarea unei serbări şcolare poate fi şi un prilej de atragere a elevilor spre lectură, spre 

genurile liric şi dramatic3. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi 
practicarea ei.  

 
Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 

copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei4. 

 
În cazul serbărilor de Crăciun și a celor prilejuite de sărbătorile de iarnă, obiceiurile populare 

românești vin să creeze un fundal dintre cele mai diverse și originale. Păstrarea şi transmiterea 
tradiţiilor specifice sărbătorilor de iarnă se constituie într-un obiectiv important al acestui tip de 
manifestări.  

 
 În cazul școlilor care serbează „Ziua Școlii” în luna decembrie, serbarea școlară este una 

specială. Serbările se desfășoară după anumite reguli. Ele asigură îmbinarea armonioasă a părţilor 
într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a cadrelor didactice, ţinuta sărbătorească, 
accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini. Ele reprezintă elemente 
importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.  

 
Aici se impune și colaborarea cu Asociația de Părinți, a clasei sau a școlii. Părinții se pot 

implica în ceea ce privește spațiul de desfășurare a evenimentului, crearea decorurilor, 
confecționarea costumelor copiilor și chiar în pregătirea acestora (repetarea cântecelor și poeziilor, 
pieselor de teatru etc.).  

 
În cazul orașului Constanța, o alternativă viabilă în ceea ce privește spațiul de desfășurare a unei 

serbări care să implice întreaga școală este, fie aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”, fie sala 
mare a CentruluiEducativ Multifuncțional „Jean Constantin”, recent inaugurată. 

 
Ca urmare a unei serbări școlare prilejuită de Sărbătorile de Iarnă, elevii participanți vor 

dobândi noi informații și abilități, se va întări colaborarea și parteneriatul între școală ȘI AsociaȚia 
de părinți și va crește prestigiul școlii în comunitate. 

                                                 
2 Petronela Panait, Serbările școlare și importanța lor, în „Edict: Revista Educației”, Apud https://edict.ro/serbarile-
scolare-si-importanta-lor/?fbclid=IwAR1_gm-dHNCs-Z0j5EeLAB54mfXxG_aScpX2EwHRON8dSa11EjI5uimdnWU, 
vizitat la 27.11.2018. 
3 Vasile Poenaru, Cartea serbărilor școlare, Editura Coresi, București, p. 7. 
4 Petronela Panait, op. cit. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Mușuroi Gina Mădălina 

G. P. P. Floare de Tei 
 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil.  

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, 
asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că 
familiile învaţă împreună cu copiii.  

Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine 
de personalitatea, temperamentul şi stilul său. Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi 
familie) în vederea formării copiilor este condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună 
cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de cunoaşterea familiei de către educatoare, a 
caracteristicilor şi potenţialului ei educativ.  

Familia este o sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii 
acesteia, aşteptările privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele 
educative folosite, valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le 
îndeplineşte. Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în 
programul grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor 
timpul, ce activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i 
ce activităţi sau întâlniri au planificat.  

Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile 
pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, 
altele mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a 
comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. Există numeroase căi de implicare a familiilor în 
programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale 
confecţionate acasă, altele ar putea participa la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din 
comitetul de părinţi.  

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, 
va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt 
activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse 
activităţi propuse. Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei 
dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă 
valorizat în rolul său, se poate centra pe observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua 
dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi 
cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de 
confidenţialitate.  

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se 
simt intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că aceasta este „aria” de influenţă 
aparţinând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în 
sala de clasă oricând doresc. Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice 
stânjeneală. Părinţii pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa 
modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe 
măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să respecte 
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munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau despre problemele 
pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai bine 
modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie 
acasă activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările 
care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu 
ceilalţi.  

Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va 
simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, 
se va face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea 
amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context 
decât cel de acasă.  
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SERBARE DE CRĂCIUN 

DECEMBRIE 2016 
 

NAE CARMEN 
 
Dintre toate câte sunt  
Sărbători pe acest pământ,  
Nu e alta mai frumoasă 
Decât Crăciunul cel Sfânt  
 
Poezii am pregătit 
Şi sub bradul împodobit 
Noi frumos le-om recita 
Că aşa e datina. 
 
Fiindcă astăzi e serbare 
Şi cu toţii aţi venit 
Noi vă facem o urare 
Şi vă spunem: „Bun venit!” 
 
Bine aţi venit dragi invitaţi! 
Cu noi un pic să vă distraţi. 
Să fiţi din nou copii ca noi 
Şi să uitaţi de nevoi. 
 
Un pom de iarnă împodobit 
De acuma pregătit, 
Ne spune că va sosi 
Şi îndată va veni 
Moş Crăciun cel mult dorit 
Care de toţi e îndrăgit! 
 
Colind: „O ce veste minunată” (prima  strofă) 
O, ce veste minunată 
În Betleem ni s-arată 
C-astăzi s-a născut 
Cel făr-de-nceput 
Cum au spus proorocii. 
 
Al Iudeei împărat 
Într-o zi poruncă a dat, 
Ca la locul de născare 
Să se-nscrie fiecare. 
Iosif a mers să se-nscrie 
Şi el, cu a lui soţie, 
De la ei din Galileea, 
La Vitleem în Iudeea. 
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Au căutat loc, în jos şi-n sus 
Lângă Vitleem afară, 
Într-un staul vechi intrară. 
Acolo Maria naşte pe Iisus. 
După-aceea la-nfăşat 
Şi în iesle l-a culcat. 
 
 
În Betleem colo-n oraş 
Dormeau visând locuitorii 
Iar lângă turmă, pe imaş 
Stăteau de pază, treji, păstorii. 
 
Şi-n miez de noapte, dulce cânt 
Din cer cu stele-a răsunat. 
Se rumenise cerul sfânt 
Păstorii s-au cutremurat. 
 
Şi cum stau...din slava, iată, 
Ca un înger se arată. 
Faţa lui când o zăresc, 
Ei de spaimă-ncremenesc. 
 
Păstotul 1: 
Ce se întâmplă? 
 
Păstorul 2: 
O, Doamne, ocroteşte-ne! 
 
Îngerul: 
Nu vă speriaţi! 
Vă vestesc o bucurie! 
Vesel azi tot omul fie! 
Salte fericit poporul: 
S-a născut Mântuitorul! 
 
Jos la staul coborâţi 
Şi în iesle-o să găsiţi 
Prunc în scutece-nfăşat: 
E Iisus cel aşteptat! 
 
Colind: 
„Astăzi s-a născut Hristos!” 
Mesia chip luminos 
      Lăudaţi şi cântaţi 
      Şi vă bucuraţi! 
Mititel, înfăşăţel, 
În scutec de bumbăcel. 
      Lăudaţi şi cântaţi 
      Şi vă bucuraţi! 
Vântul bate, nu-L răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge. 
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Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie. 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
 
Păstorul 3: 
Fraţilor, să ne grăbim, 
Pe Mesia să-l găsim 
Cu daruri să ne-nchinăm 
Bucurie să aflăm. 
 
Păstorul 1: 
Păstorii veseli, în oraş 
Spre staul cu paşi iuţi porniră 
Şi-un prunc atât de drăgălaş 
Colo-n paie ei găsiră. 
 
Păstorul 2: 
Nici leagăn moale, nici vreun pat 
Doar fân mirositor pe jos, 
Pe fân, în iesle stă culcat 
Micul prunc: Iisus Hristos! 
 
Păstorul 3: 
Un pasator cu gluga-n spate 
Intră-n grajd şi el sfios 
C-o mioară ce-o aduce 
„Bunului păstor” – Hristos. 
Iar mioara bucălaie 
Merge drept la pruncuşor 
Şi cu botul ei dezmiardă 
Drăgălaşul lui picior. 
Înger: 
Noaptea când păstorii 
Rând pe rând veghează 
O lumină mare  
Îi înfricoşează. 
Dar din cer un înger 
Vine cu solia: 
 
Înger: 
Bucuraţi-vă cu toţii: 
S-a născut Mesia!... 
Într-o iesle stă culcat 
Şi în scutece sărace 
Este înfăşat. 
 

Daruri scumpe el nu vrea 
Dar aşteaptă altceva: 
Să-i răspundeţi cu iubire 
La iubirea Sa. 
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Fericită-i mama 
Chiar şi-n sărăcie 
Pentru ea copilul 
Este-o bogăţie! 
 

Şi ce fericită 
Este-acum Maria, 
Când cu drag priveşte – Odorul 
Care e Mesia. 
 
Crai 1: 
Şi din trei părţi de lume 
Iată, se porniră-anume 
Magi şi Crai cu daruri sfinte 
Lui Hristos fiind menite. 
 
Crai 2: 
Şi-n noaptea sfântă de Crăciun 
Pe drumul nins de lună, 
Trei magi cu suflet bun 
Veniră împreună. 
 
Crai 3: 
De la Răsărit cu-alai, 
Iată, au venit 3 Crai 
În Ierusalim intrară 
Tot oraşul colindară. 
Întrebau în lung şi-n lat: 
Unde-i noul Împărat 
Care-acuma s-a născut? 
 
Crai 2: 
Steaua lui noi am văzut, 
Şi-am venit din depărtare 
Să-i aducem închinare. 
 
Steaua: 
Iată că şi steaua pe ceruri luceşte 
Şi din răsărituri la toţi povesteşte 
Că aici în lume, sub un cer frumos 
S-a născut Iisus Hristos. 
 
Colind: „Steaua sus răsare” 
 
Magul 1: 
Toată oastea creştinească 
Astăzi să se veselească 
C-o stea mare s-a ivit 
Sus, la sfântul răsărit. 
 
Magul 2: 
Şi stălucea cu tărie, 
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Vestea mare bucurie! 
Că veşnicul Dumnezeu 
A trimis pe fiul său. 
 
Magul 3: 
Sus, la poarte templului 
Şade Maica Domnului. 
Maica Domnului grăia 
Fiul vrea a-şi boteza. 
 
Jos pe paie Pruncuşorul 
Doarme, dulce ca un miel 
Maica sa, de drag răpită 
Nu-şi ia ochii de la el. 
 
Maria:  
Doamne, numele i-om pune 
Dătător de fapte bune. 
Fie stăpân cerului 
Şi domn al pământului.  
Sus, cerul să-mpărăţească 
Jos, lumea să stăpânească 
 
Iosif: 
Îţi mulţumim, Doamne, 
Pentru mântuirea care-Ai 
Dat-o tuturor popoarelor 
Spre a fi lumina călăuzitoare 
A neamului şi slava poporului Tău! 
 
De-atunci în seara de Crăciun 
Creştinu-mparte ce-i mai bun, 
Sărbătorind cum se cuvine 
Această naştere divină. 
 
Cerul azi e-n sărbătoare 
Şi pământul s-a-nnoit 
Căci la noi, smerit coboară 
Pruncul cel făgăduit 
 
Fiul Tatălui din ceruri 
Azi în lume a venit 
Să ne-aducă împăcare 
Cu părintele iubit.  
 
Înger: 
Varsă Doamne har şi bine, 
Har şi bine de la Tine, 
Peste masă, peste casă, 
Peste oamenii din casă!  
 
Înger: 
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Varsă Doamne fericire,  
Fericire şi iubire, 
Peste mari şi peste mici, 
Peste toţi câţi sunt aici! 
 
Colind: „Domn, Domn să-nălţăm!” 
 
Cântec: „Tring, tringa, tringa” 
 
A venit iarna tiptil 
Într-o zi de dimineaţă 
Şi mă bucur că-s copil 
Mă voi da acum pe gheaţă! 
 
Arborii sunt încărcaţi 
De ninsoarea ca un pluş, 
Toţi copiii încântaţi 
Fug acum pe derdeluş. 
 
Iarna: 
Eu sunt IARNA friguroasă 
Şi ştiu cât sunt de frumoasă! 
Cu drag aici am venit 
Şi spun: Bine v-am găsit! 
Copii, scoateţi săniuţa! 
Pe gheţuş haide-ţi fuguţa. 
Stele albe sclipitoare 
Vă aduc la sărbătoare. 
Sala să v-o împodobească 
Dorinţa să v-o-mplinească! 
Să v-aducă Moş Crăciun 
Tot ce are el mai bun! 
 
Fulgul: 
Uite, dintr-un nouraş 
Zboară roi de fluturaşi, 
Se rotesc mai mult de-un ceas, 
Mi se vâră drept sub nas. 
Fulguşorule de nea 
Vino pe mânuţa mea! 
 
Sunt un fulguşor gingaş 
Sunt rece şi drăgălaş. 
Un năsuc vreau să sărut, 
Stau puţin şi-apoi mă duc. 
Mai sărut şi o guriţă 
Şi-un obraz mic de fetiţă 
Nu mă mai satur de joc 
De nu m-aş topi pe loc. 
 
Sunt steluţa argintie 
Şi ca mine sunt o mie. 
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Dacă vreţi să vă jucaţi, 
Cu fulgii mici şi drăgălaşi, 
Haideţi pe gheţuş fuguţa, 
Să vă daţi cu săniuţa! 
Să zburdăm cu toţi pe-afară 
Că stăm pân-la primăvară. 
 
IARNA: 
Cu bagheta fermecată 
Eu prefac natura toată 
Într-o iarnă cu ninsoare 
Cu zăpadă lucitoare. 
 
Iarnă albă cu ninsoare 
Lasă-ne un pic de soare 
Şi căldură că acuşi 
Vom porni la săniuş! 
 
Uite, ninge ca-n poveste 
Timpul e de săniuş 
Hai copii, ca şi-altă dată 
S-a făcut alunecuş! 
 
Scoateţi săniile afară 
Lăsaţi alte jucării 
Dealul vă aşteaptă jocul 
Nu veţi fi mereu copii! 
 
Cântec: „Săniuţa fuge...” 
 
Omul de zăpadă 
Eu sunt omul de zăpadă 
Singur nu mai vreau să fiu 
N-am cu cine să mă joc 
Şi pe alţi copii nu ştiu. 
Ce frumos v-aţi îmbrăcat! 
E cumva vreo sărbătoare? 
 
Copil: 
Om de nea, nu ai aflat? 
Astăzi noi avem serbare. 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun 
Cu toiagul de alun / Şi cu sacul încărcat! 
Om de zăpadă: 
Mult mă bucur c-am aflat! 
Poate că-mi va da şi mie 
Un fular şi-o pălărie, 
Fiindcă astea sunt cam vechi 
Suflă vântul prin urechi 
Şi de-aceea am răcit, 
Vorbesc gros şi răguşit! 
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A-nceput bogat şă des 
Neaua să se cearnă. 
Luminează casa mea 
Mândrul pom de iarnă. 
 
Cu beteală de argint 
Strălucind pe ramuri 
Aşteptăm pe Moş Crăciun 
Să ne bată-n geamuri. 
 
O, brad frumos, ce mândru eşti, 
În ramuri-ţi înfloresc poveşti 
Şi jucării, steluţe noi 
Şi cărţi cu zână şi eroi, 
Iar împrejur e cânt şi joc 
Urări de viaţă şi noroc! 
 
O, brad frumos, 
Verdeaţa ta îmi place. 
Eu când o văd sunt bucuros 
Şi vesel ea mă face! 
 
Bradul: 
Mulţumesc frumos, copii! 
Vin la voi de mii de mii de ani, 
Încărcat cu jucării 
Şi cu globuri minunate! 
De la munte am venit 
Cu o sanie în goană, 
Vântul iernii mi-a şoptit 
Cum copiii toţi mă cheamă. 
 
Bradul nostru esate gata 
Hai în jur să facem roată, 
Să-i cântăm în cor, copii, 
Şi să-i spunem pozii. 
Cântec: 
„O, brad frumos, o, brad frumos, 
Cu cetina tot verde! 
Tu eşti copacul credincios, 
Ce frunza nu şi-o pierde. 
O, brad frumos, o, brad frumos, 
Cu cetina tot verde! 
 
Dragi copii din ţara asta 
Vă miraţi voi cum se poate 
Moş Crăciun din cer de-acolo 
Să le ştie toate, toate? 
 
Uite cum: vă spune badea... 
Iarna-n noapte pe zăpadă, 
El trimite câte-un înger 
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La fereastră să vă vadă... 
 
Îngerii se uită-n casă 
Văd şi spun, iar Moşul are 
Colo-n cer la el în tindă, 
Pe genunchi o carte mare. 
 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil şi ce purtare... 
Şi de-acolo ştie Moşul, 
Că-i şret el, lucru mare! 
 
Prin oraşe şi prin sate 
Mai ales copiii spun 
Că din ţări îndepărtate 
Vine iarăşi Moş Crăciun. 
 
Mamă dragă, Moş Crăciun 
De ce este aşa de bun? 
De ce-aduce jucării 
Şi bomboane la copii? 
Ştiu că mă iubeşte mult 
Şi tăticul când ascult 
Şi tu mămicuţa mea 
Nu prea eşti cu mine rea 
Dar, mămico, Moş Crăciun 
Parcă tot este mai bun! 
 
Cântec: „Moş Crăciun cu plete dalbe” 
Tu dragă şi iubite Moş Crăciun, 
Care eşti darnic şi eşti bun, 
Când primii fulgi încep să cearnă, 
Te-aştept mereu în prag de iarnă. 
 
Te-aştept să vii cu sacul plin 
Cu daruri, zâmbet, sărbătoare... 
S-aduci în inimi cer senin 
Şi-n case-un strop de bunăstare. 
 
Tu dragă Moş CRĂCIUNE, 
Din marea-ţi bunătate, 
Adu-ne sănătate. 
Adu căldură-n casă 
Şi bunătăţi pe masă. 
Şi haine călduroase 
Şi visuri mai frumoase. 
Şi bucurii depline 
Şi-un mâine cu mai bine. 
Şi-adu din lumea ta 
Speranţă-n ţara mea! 
 
Moş Crăciun, visez la tine, 
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De un an întreg te-aştept! 
Ştii? Am învăţat mai bine, 
Sunt cuminte şi deştept. 
 
Moşule cu plete lungi, 
Tare rar la noi ajungi. 
Şi trudit de drum cum vii, 
Încărcat cu jucării, 
Ni le-mparţi, ne zici ce zici 
Şi pleci iarăşi de pe-aici. 
 
Nu-ţi ajunge-atâta drum? 
Mai rămâi la noi acum! 
Că-s cuminte şi sunt mic 
Drag mi-ar fi să-mi fii bunic! 
 
Bucuros şi-nzăpezit 
Anul Nou a şi sosit. 
Acum iată-l îmbrăcat 
În strai alb, imaculat! 
 
 
Anul Nou 
 
-Nu vă uitaţi că sunt mic, 
În curând voi fi voinic, 
Am s-aduc în lumea toată 
Liniştea mult aşteptată!  
 
Anul Nou eu mă numesc 
Şi să ştiţi că vă doresc 
S-aveţi dragoste în viaţă, 
Şi-nţelegere în casă 
Mai mulţi bani în buzunar 
Şi mult soare-n calendar! 
 
Vă doresc la fiecare 
Acum când e sărbătoare, 
La copii, multe bucurii! 
Le urez părinţilor 
În muncă să aibă spor! 
Sănătate la bunici 
Ca să-i crească pe cei mici! 
 
La ureche clopoţei, 
Ia strigaţi odată, măi! 
Anul vechi s-a încheiat, 
Anul nou s-a luminat 
Şi m-am gătit de urat! 
 
Vin copiii, vin în cor 
Să vă spună tuturor 
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Veselul lor pluguşor, 
Să vă spună, sănătate 
Mult noroc şi spor în toate. 
Mânaţi, măi! 
Hăi! Hăi! 
 
Pluguşorul (3 strofe) 
băieţii 
 
Sorcova 
fetele 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții / Serbările școlare 
 

Nagy Andrea, profesor pentru învățământul primar 
Școala Gimnazială ”AUREL VLAICU”-Arad 

 
 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sărbătoare creștină celebrată 
la 25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an.. De la 
debutul secolului al XX-lea, Crăciunul devine și o sărbătoare laică, celebrată atât de către creștini 
cât și de către cei necreștini, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la participarea în 
biserică la rit spre aspectul familial al schimbului de cadouri sau, pentru copii, „darurilor de la Moș 
Crăciun”. 

După părerea mea Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare creștină.Ce poate fi mai frumos 
decât nașterea unui copil…o adevărată minune a lumii!Serbările școlare sunt activități educative 
deosebite în parteneriate cu părinții elevilor.Magia serbărilor parcă luminează viața oamenilor. În 
lucrarea mea voi prezenta o scenetă intitulată ”În ajunul Crăciunului” 
  
Copil 1: Iarna pe uliţă, de George Coşbuc  
 
A-nceput de ieri să cadă                     Vin copii cu multe sănii 
Câte-un fulg, acum a stat.                   De pe coastă vin țipând 
Norii s-au mai răzbunat                       Și se-nping și sar râzând 
Spre apus, dar stau grămadă                Prin zăpadă fac mătănii 
Peste sat.                                              Vrând- nevrând. 
 Nu e soare, dar e bine,  
Şi pe râu e numai fum. 
 Vântu-i liniştit acum,  
Dar năvalnic vuiet vine  
De pe drum.  
 
Copil 2: Uite, vine Moş Crăciun, Otilia Cazimir  
 
Prin nămeţi, în fapt de seară  
A plecat către oraş  
Moş bătrân c-un iepuraş  
Înhămat la sănioară.  
Drumurile-s troienite,  
Noaptea vine, gerul creşte…  
Cu urechile ciulite Iepuraşul se grăbeşte. 
 

Cântec; Moş Crăciun cu plete dalbe 
 
Moş Crăciun cu plete dalbe  
A sosit de prin nămeţi  
Şi aduce daruri multe  
La fetiţe şi băieţi.  
Moș Crăciun, Moş Crăciun.  
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Din bătrâni se povesteşte,  
Că-n toţi anii negreşit  
Moş Crăciun pribeag soseşte  
Niciodată n-a lipsit. Moş Crăciun,  
Moş Crăciun.  
 
Moş Crăciun cu plete dalbe,  
Încotro vrei să apuci? 
Ţi-aş cânta florile dalbe, 
De la noi să nu te duci.  
 
Moş Crăciun, Moş Crăciun. 
 
Copil 3: 
 
Ninge, ninge, în sfârşit. 
Zâna iarnă a venit. 
Fulgii mari şi jucăuşi  
Se aştern pe derdeluş  
Şi mă cheamă: Hai afară  
Să te plimbi cu sănioara 
Eu le spun: Acuş, acuş,  
Să iau mai întâi mânuş 
Căciuliţă şi cojoc Şi apoi  
vin să mă joc. 
 
Cântec;  
Săniuţa fuge!  
Săniuţa fuge,  
Nimeni n-o ajunge. 
Are dor de ducă  
Parc-ar fi nălucă! 
Refren: Toata ziua prin zăpadă 
Vine lumea să o vadă Săniuţa e uşoară, 
Fuge, parcă zboară! 
2. Are tălpi lucioase, Vârfurile-ntoarse, 
 Pod de scândurele 
 Să tot stai pe ele. Refren: ……… 
 
Copil 4:  
Ninge, ninge, în sfârşit.  
Zâna iarnă a venit.  
Fulgii mari şi jucăuşi 
 Se aştern pe derdeluş  
Şi mă cheamă: Hai afară  
Să te plimbi cu sănioara!  
Eu le spun: Acuş, acuş, 
Să iau mai întâi mânuşi, Căciuliţă şi cojoc 
Şi apoi vin să mă joc. 
 
 

496



 Cântec: 
 
Am plecat să colindăm  
Am plecat să colindăm Domn, Domn să-nălţăm Când boierii nu-s acasă Domn, Domn să-nălţăm  
C-au plecat la vânătoare Domn, Domn să-nălţăm  
Să vâneze căprioare Domn, Domn să-nălţăm.  
Căprioare n-au vânat Domn, Domn să-nălţăm  
Şi-au vânat un iepuraş Domn, Domn să-nălţăm. Domn, Domn să-nălţăm.  
Să facă din blana lui 
 Domn, Domn să-nălţăm Vestmânt frumos Domnului Domn, Domn să-nălţăm.  
 
Copil 5: 
 
Eu sunt un copil cuminte, 
Moş Crăciune, ţine minte: 
Poţi s-aduci şi pentru mine 
Un tren mic cu multe şine. 
Te mai  aştept, Moş Crăciun, 
Si  în seara de Ajun 
Şi-ţi voi spune o poezie, 
Ca să-mi dai o jucărie 
Şi ţi-o recit mai frumos, 
Să fii  si tu bucuros

La mulți ani ! 
 
La mulți ani cu sănătate  
Să vă dea Domnul tot ce  doriți  
Zile senine și fericire  
La mulți ani să trăiți! 
Crăciun fericit! 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
Adriana Stancu, Haideți la serbare!, Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 / www.didactica.ro 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZAT                               
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Întocmit de educatoarea: Nagy Antonia 

Grădinița cu program prelungit „Manócska” Târgu Secuiesc 
 
 

,,Un copil este ca o sămanță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 
de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de 
furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea 

 
Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitara a grădiniței și 

familiei. Interesul comun determină o mișcare de apropiere dublu sens, familie – gradiniță, grădiniță 
– familie, în vederea unei suficiente cunoașteri de ambele părti. Unitatea de acțiune este 
conditionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru și de o bună cunoaștere reciprocă.  

Disponibilitatea părinților pentru soluițonarea în parteneriat a problemelor preșcolarilor trebuie 
formată și stimulată.  

Pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este necesar ca 
programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare strânsă 
între instituţia familială și cea preşcolară. Dacă familia va fi implicată de la început în programul 
educativ, ea va percepe corect importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar 
implicarea sa în activitatea grădiniței va fi conștientă, intersantă și reciproc avantajoasă. 
Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de 
valori cu efect benefic asupra copiilor. Dintre multiplele modalități de colaborare  cu familia  
practicate și care potavea unreal succes prezentăm: întrunirile, comitetul de sprijin, afișierul,expoziți
ile permanente, serbările, convorbirile individuale, mesajele scrise, participările la activitați etc. De 
mulți ani s-a depășit momentul cănd părinții îsi lăsau copiii la ușa. Acum, echipa de educatori si 
familiile copiilor îsi impărtășesc informații, fac planuri împreună despre cum să colaboreze, să se 
implice și să participe activ. Parteneriatul grădiniță familie este o experiență benefică.  
Împreună copii,părinți, grădinița, comunitate valorifică o experiență care stimulează și sărbătorește 
succesul educației. 

Gradința eficientă realizează un parteneriat cu copiii, prin valorizarea și respectarea identității 
sale, cu familia" prin cunoașterea importanței acesteia și atragerea în procesul didactic cu toate 
resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le folosește activ. Identificând și 
valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă, nevoia valorizării și aprecierii 
familiei ca un mediu primordial și afectiv necesar formării individuale. Familia trebuie sprijinită și 
nu înlocuită in educația tinerei generații. Și pe parcursul vârstelor școlare familia rămâne mediul 
afectiv cel mai viabil de securitate și stimulare. 

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate bune, 
dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. În concluzie, putem spune că reuşita 
privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori 
educaționali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat coresponsabil 
dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional. 

Convingerea mea este că, împreună cu familia copilului, urmărind scopuri/obiective comune, 
grădiniţa reuşeşte să contureze personalitatea omului în devenire, în cele mai optimiste culori. 

 
 “Într-un parteneriat adevărat, nevoile partenerului sunt tot atât de importante ca ale tale însuţi. 

Cu nimic mai importante, cu nimic mai puţin importante. Exact la fel de importante. ” 
                                                                                                                                       Paul Ferrini  
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții / Serbările școlare 

 
Prof. înv. șc. Nagy Csilla Tünde, 

Școala Gimn. nr. 1 Crăciunești, Mureș 
 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare.  Participarea activă 
a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un 
randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală.                  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie 
și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să 
colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul 
zilei.  

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre școală și familie, ele se deosebesc în 
funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: Participarea părinților la activități demonstrative; 
Convorbirile cu familia; Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate 
împreună cu părinții; Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate 
de cadrul didactic; Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

 
 Serbările școlare 
 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi 
interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări 
pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când 
fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol 
artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, 
omul se raportează la frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. 
Exprimarea artistică activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale 
individului, aducându-l, în anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară.                   
Orice manifestare artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor 
de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori 
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obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune 
alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în 
limitele coordonatei temporale. Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii 
este creativitatea, dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 
           Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să 
evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În 
procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, 
dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare.  

Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al 
elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, 
stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la 
dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe 
parcursul desfăşurării programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind 
în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 
        Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

În concluzie familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Flexibilizarea ofertei de învăţare 
prin propunerea unei alternative educaţionale 

proiectele educaționale 
 

NAIMAN SILVIA NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OITUZ 

 
 

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevarate sărbători de suflet. Ne 
revin puternic în minte și în suflet amintirile copilăriei, ne amintim cu drag de  zăpezile bogate și 
prevestitoare de rod îmbelșugat, de colindele și de clinchetele de clopoței care ne umplu sufletele de 
bucurie,ne amintim cu drag de  mirosul proaspăt de brad, dar și de cozonaci, de nerăbdarea cu care 
așteptam darurile sub pomul de iarnă. 

 
      Bucuria copiilor este așa de mare încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o au 
acesti copii de a transmite și adulților emoțiile pe care ei le trăiesc la un nivel maxim. Este o lecție 
de viață pe care omul trebuie să o învețe din nou de la un copil, așa cum Iisus însuși ne-a învățat: 
...să fim buni! Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-și consolideze unele cunoștințe 
despre Sărbătorile de iarnă, despre frumusețea anotimpului alb, din dorința de a păstra vie 
frumusețea și prospețimea lor. 

 Scopul proiectului a fost afirmarea, cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre 
populare autentice româneşti în rândul elevilor, contribuind astfel la sensibilizarea copiilor în ceea 
ce priveşte arta gastronomica şi tradiţia populară .  

 OBIECTIVELE PROIECTULUI  
- Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovarii 

lor, în rândul copiilor , părinţilor şi cadrelor didactice 
- Dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice româneşti.  
- Cunoasterea si realizarea preparatelor culinare traditionale,specifice,romanesti. 
 ACTIVITĂŢI PROPUSE: 
- Moş Nicolae, legendă şi tradiţii 
- Crăciunul, magie şi credinţă 
 În cadrul primei activităţi am propus o abordare integrată a conţinuturilor. Elevii au căutat şi 

impărtăşit informatii despre legenda lui Moş Nicolae, despre felul in care este reprezentat şi 
sărbătorit acesta în diferite ţări. Am realizat un şemineu din cutii de carton, unde copiii au agaţat 
sosete in aşteptarea mosului. 

           
  
În cadrul celei de a doua activităţi propuse am sărbătorit Crăciunul împreună cu părinţii. Au 

realizat împreună un brăduţ al clasei. Elevii au colindat, au urat,au sorcovit, ducând mai departe 
tradiţiile locale. Şi... aşa cum se cuvine au fost rasplătiţi de Moş Crăciun. 
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„Sărbătorile de iarnă la români” 
 

Nalaț Aurora 
 

 
 
 „Sărbătorile de iarnă la români” 
PROIECT EDUCAȚIONAL 
Coordonatori:  
Nalaț Aurora 
Iliș Alexandra 
Colaboratori:  
prof. înv. Primar Zăgrean Gabriel 
prof. înv. primar  Pioraș Leontina 
 
ARGUMENT:  
 
Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, care 
aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, al prezenţei 
la slujbele religioase. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la elevi a 
sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român. Proiectul le 
oferă părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor, prin implicarea la derularea serbării. 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 
Cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovării lor 
în rândul copiilor, părinților și cadrelor didactice 
 
1. Obiectivele activităţii: 
a. elevi 
- să interpreteze diferite roluri; 
- să recite poezii despre Crăciun şi Anul Nou; 
- să interpreteze colinde; 
- să prezinte datini şi obiceiuri de Mos Nicolae, Crăciun şi de Anul Nou. 
- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea şcolară.  
b. părinţi 
- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a 
elevului 
 
2. Grupul ţintă: 
- elevii Şcolii Gimn. Șieu-Măgheruș; 
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- părinţi; 
- autorităţi locale; 
- cadre didactice. 
3. Durata activităţii: 
- 4 – 21 decembrie 2018 
4. Programul activităţilor: 
- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 
- amenajarea unei expoziţii (de desene cu tematică specifică); 
- program artistic cu poezii şi colinde româneşti (tradiţionale şi moderne), poezii şi colinde în limba 
franceză și engleză 
- târgul de crăciun cu produse confecționate de elevi; 
- oferirea de daruri din partea Primăriei şi a Consiliului local. 
5. Locul de desfăşurare: 
- Holul şcolii şi sălile de clasă. 
6. Evaluarea activităţii: 
-  implicarea a cât mai multor elevi în activitate                                  
- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 
- calitatea activităţilor; 
- fotografiile realizate.                           

Conţinutul proiectului: 
Nr. 
crt. 

Activitate Loc de desfasurare Termen Responsabil 

1. Realizarea de materiale 
specifice sărbătorii de Moş 
Nicolae 
 
- „Copiii se pregătesc pentru a-l 
întâmpina pe Moş Nicolae”  
- „Nuieluşa fermecată”  

Sala de clasă 
 
 
Holul şcolii 
 
 
Sala de clasă 
 

 
dec. 2018  
 
5 dec. 
2018 
 
6 dec. 
2018 

 
 
Învăţătorii 
Diriginţii 
 
 

2. Confectionarea unor podoabe 
pentru decorarea salii de clasă 
corespunzator sarbatorilor de 
iarna 

Sala de clasă 
 

10-19 
dec. 2018 

Învăţătorii 
Diriginţii 

3 Pregatirea serbarii: invatam 
poezii si colinde romanesti 
(repetitii)  

Sala de clasă 
 

10-19 
dec. 2018 

Învăţătorii 
Diriginți 

5  Prezentarea unui program 
artistic de colinde româneşti  în 
curtea şcolii 
Târgul de Crăciun 

Curtea şcolii 18 dec. 
2018 

 Învățătorii 
Diriginți 
 

6 Serbarea de Crăciun, în prezenţa 
părinţilor şi a invitatului special- 
MOŞ CRĂCIUN, care ne vor 
răsplăti cu daruri şi aplauze 

Căminul cultural 20 dec. 
2018 

Prof. Nalaț 
Aurora 
Prof. Iliș 
Alexandra 

 
 
 
 DIRECTOR                                                                         CONSILIER EDUCATIV:                                         
 Prof.Turcu Marcela                                                                        Prof. Iliș Alexandra   
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INFLUENTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE                                            
IN PARTENERIAT CU PARINTII / SERBARILE SCOLARE 

 
Gradinita cu program normal Trenu 
Prof. inv. prescolar: Nan Georgiana 

 
Fie ca au loc la gradinita sau acasa, alaturi de familie, activitatile educative il vor ajuta pe cel 

mic sa-si dezvolte abilitati care ii vor fi mai mult decat necesare mai tarziu la scoala si, in general, 
in viata. Ajuta-l pe cel mic sa-si dezvolta inteligenta si abilitatile prin diverse activitati educative. 

Atunci cand copilul vine la grădiniţă pentru el exista mai multe necunoscute, dar şi pentru 
părinţii lor. Părinţii pot avea multe întrebari despre programul din grădiniţă. De aceea nu trebuie să-
i înlăturăm pe părinţi deoarece copilul pe care il educam este copilul lor. Dreptul părinţilor este de a 
lua parte la activităţile copiilor.  

 Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se 
descoperă pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor 
culturale. Debutul in gradiniţă este temator, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe 
care le cunoaşte mai mult sau mai puţin. In acest moment este începutul parteneriatului dintre 
grădiniţă şi familie. Pentru ca perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membrii 
ai familiei sunt incurajaţi să stea împreună cu cu ei la grădiniţă, pâna copilul se adaptează.  

 Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 
psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, 
dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea 
limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu 
părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, 
psihologi).  

 Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la 
îndemana educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor sunt:  

şedinţele cu părinţii; 
activitati comune părinţi şi copii; 
vizite la domiciliul copiilor; 
discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicit. 
 O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri 

programate, la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste 
întâlniri se pot realiza sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor 
pe o anumită tema părinţii pot învaţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu 
care se pot confruna în familie la un moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla 
multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul lor de viaţa acasă.  

 Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia moral-
civică a copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale 
depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în 
care se supune grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice 
jucăriile, lucrările colective pe care le realizează).  

 Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şerbari, vizite, excursi, activităţi 
comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi.  

 Impicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 
activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor 
obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România.  

 Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să 
educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.  
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 Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfasoară cu fiecare familie 
separat, fie că se desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune 
condiţii a procesului instructiv-educativ pentru că: modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al 
copilului; familia este modelul pe care copilul îl imită; comunicarea intrafamilială sprijină 
dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea personalitaţii; şedinţele cu părinţii si dialogul 
individual educatoare-părinte contribuie la formarea viitorului adult. 

 Parteneriatul grădiniţă - familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei 
de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor 
deprinderi în obişnuinţe, de această colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

 Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere 
în competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

 Prin toate activităţile realizate în grădiniţă urmărim să-i facem pe copii să deosebească binele 
de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cat şi cu cei din jur. 
De la simple cunoştinţe şi fapte de viaţă să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale 
participative, să-i învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi.  

 
Biblografie: 
  
www.copilul.ro 
Eduard Dancila si Ioan Dancila – Noi si copilul nostru ne pregatim pentru scoala, 2003, Editura 
Edid  Anton Moisin – Arta educarii copiilor si adolescentilor in familie si scoala, 2001, E.D.P. 
Bucuresti · Magdalena Dumitrana – Didactica Prescolara, 1998, Ed. V&I Integral Bucuresti  
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof. Dobrovăţ Lavinia Narcisa 
Şcoala Gimnazială „General Nicolae Şova” Poduri 

 
 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale. 
Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primar, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Ele prezintă unele particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, 
la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort.  Lectura artistică, dansul devin 
puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric 
– sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, atunci când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletele spectatorilor.Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când 
fondul afectiv-pozitiv este mare.  Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de 
elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. 

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui elev în parte. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII  
DINTRE GRĂDINIȚA ȘI FAMILIE 

 
Educatoare: prof. Nastase Andreea Maria 

 
 

,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 
de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de 
furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?”  Irina Petrea 

 
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia 

începe în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.  
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. 

Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului 
în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. A fi 
părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune 
din ce în ce mai dificilă.  

Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 
generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării 
copiilor.  

Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm 
să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. Prin 
activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a 
copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut 
iniţial. Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia 
din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie.  

Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. 
Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, 
concepţii.     

Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. Funcţia 
principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de 
comunicare.  

Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia 
este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, 
unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, 
susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual.  

De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul 
de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile.  

Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, 
consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie 
telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la 
portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea 
părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi 
posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care face 
parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicate de 
la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi 
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beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă 
şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin 
modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii 
ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe 
coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub 
toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai mare dascăl!  

 
CONCLUZII : 
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;  
* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor; 
 * Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv; 
* Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii 

adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor.  
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor Editura„Aramis”2002;   
Ecaterina Adina Vrăşmaş - Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura ProHumanitate,1999;   
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Importanţa desfăşurării activităţilor în parteneriat cu părinţii 
 

Profesor pentru înv. primar, Năvădaru Dumitria- 
Şcoala Gimnazială nr. 33 Galaţi 

 
 

Educaţia se adresează în primul rând copilului, fiinţa plăpândă şi neajutorată, care nu ştie şi nu 
poate să facă mai nimic la venirea sa pe lume. Educaţia vizează “echiparea” copilului cu informaţii 
şi, mai ales, abilităţi umane, care să-i faciliteze dezvoltarea şi împlinirea pe toate planurile, 
asigurând devenirea sa ca adult, capabil să-şi ducă existenţa independent de familie. 

Trebuie postulat de la bun început că educaţia copilului familiei nu se poate face fără familie. 
Aceasta, pentru că, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, un copil vede lumina zilei în cadrul unei 
familii, acolo unde începe, de fapt, lungul şi deloc uşorul proces de educare a sa. În familie, sub 
îndrumarea părinţilor, mai ales, dar şi a celorlalţi componenţi ai familiei, copilul începe să înveţe, să 
acumuleze informaţii despre realitatea înconjurătoare şi abilităţi practice necesare satisfacerii 
trebuinţelor sale în continuă amplificare: de la primul pas făcut fără sprijin, până la alergare, de la 
prima silabă rostită, până la exprimarea coerentă în cuvinte, propoziţii, fraze etc. Până la intrarea 
copilului în prima etapă obligatorie a educării sale formale, adică, în principiu, până la vârsta de 6 
ani când intră în clasa pregătitoare a ciclului de învăţământ primar, copilul petrece foarte mult timp 
exclusiv cu membrii familiei sale. Dotat doar cu instinctele primare la naştere, odată venit pe lume, 
copilul se comportă ca un "burete", dovedindu-se în scurt timp avid de a cunoaşte realitatea străină 
în care s-a trezit. Ca urmare, primul "învăţător" din viaţa copilului este, în mod normal, mama care-
şi hrăneşte la sân copilul. Pe măsura creşterii sale, în educaţia copilului familiei intervin şi ceilalţi 
membri ai acesteia: tatăl, buniciii, fraţii şi surorile mai mari. Trebuie subliniat şi faptul foarte 
important că, indiferent de etapa de educare formală în care s-ar afla copilul, acesta revine în familia 
de provenienţă, în care-şi petrece majoritatea timpului. 

Aşadar, familia rămâne instituţia care începe educarea copilului imediat după venirea acestuia 
pe lume. La familie şi la valorile definitorii ale acesteia se va raporta existenţa şi evoluţia copilului, 
până când acesta va deveni independent material,  în majoritatea situaţiilor chiar şi după acest prag. 
În familie fiecare copil deprinde abilităţile de bază: vorbirea, mersul, perceperea realităţii 
înconjurătoare, interacţiunea cu ceilalţi, sistemul de valori etc. În familie  copilul îşi începe 
existenţa şi se pregăteşte pentru a intra şi, odată intrat, pentru a face faţă sistemului de instruire 
formală (grădiniţă, şcoală). Pentru a-şi îndeplini rolul social de bază de aducere pe lume şi educare 
pentru viaţă a urmaşilor, familia trebuie să poată oferi copilului informaţii veridice şi să-l ajute să-şi 
formeze deprinderi de bază corecte. Totodată, familia trebuie să gestioneze cât mai atent evoluţia 
urmaşilor, să deruleze o relaţie normală cu copiii, să cultive la aceştia valorile moral-sociale 
consacrate şi, atunci când este cazul, să contribuie la corectarea atitudinilor şi comportamentelor 
nepotrivite sau deviante.  

Este cunoscut faptul că părinţii nu sunt instruiţi formal în legătură cu creşterea şi educarea 
urmaşilor, aplicând în acest sens ceea ce au văzut la părinţii lor. Deci, învăţarea din exemplele 
oferite reprezintă o modalitate evidentă şi sigură de a învăţa de la alţii, dar şi de a-i învăţa pe alţii. 
De altfel, în acest sens este de notorietate afirmaţia "moştenită" de la John Locke, potrivit căreia: 
„Oricâte îndrumări s-ar da copiilor şi oricâte lecţii savante de bunăcreştere li s-ar ţine zilnic, nimic 
nu va avea mai mare influenţă asupra conduitei lor ca societatea în care se află şi purtarea celor din 
jur. Copiii, ba chiar şi oamenii mari, învaţă mai mult din exemple.” 

Din toate aspectele subliniate anterior reiese, fără tăgadă, importanţa familiei în educarea 
copilului, mai ales prin exemplele pe care i le oferă acestuia. 

Dacă în primii ani de viaţă ai copilului, de regulă familia este în măsură să-i asigure o educaţie 
corespunzătoare, odată cu dezvoltarea bio-psihică a acestuia apar dificultăţi evidente în găsirea 
celor mai potrivite căi şi metode de îndeplinire a rolului educator. Ca urmare, apare nevoia 
instituţionalizării educaţiei, care aduce cu ea şi necesitatea ca familia să menţină o legătură strânsă, 
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continuă şi activă cu factorii educaţionali instituţionalizaţi (grădiniţă, şcoală etc.), în ceea ce 
priveşte educaţia propriilor copii.  

Rolul educaţional al familiei care începe de la naşterea copilului se continuă şi se amplifică în 
etapele educării instituţionalizate a acestuia. Familia trebuie să fie un partener educaţional activ al 
instituţiilor educaţionale specializate. Instrucţia şi educaţia primită în instituţii trebuie susţinută, 
continuată, completată şi aprofundată în familie. În plan educaţional,  acţiunile familiei şi ale 
instituţiilor educative trebuie să fie sinergice, să aibă un ţel comun, chiar dacă mijloacele şi 
metodele folosite sunt diferite. 

Perioada actuală uimeşte prin fenomene sociale neînchipuite până nu demult, cum ar fi: 
intensificarea mobilităţii oamenilor în interiorul şi în afara graniţelor statelor; dezvoltarea fără 
precedent a tehnologiei informaţiei, trecerea la societatea informaţională; manifestarea tot mai 
pregnantă a lipsei solidarităţii la nivel de societate, însoţită de o apatie generală faţă de problemele 
comunităţii; modificarea consistentă a  rolului femeii în societate; slăbirea funcţiilor şi rolului 
familiei  ş.a. 

Dinamismul social, viteza cu care se produc schimbările de paradigmă socială fac imposibilă 
previzionarea contextului social în care copiii vor acţiona ca adulţi. De aceea,  educarea copiilor 
trebuie să vizeze mai mult ca oricând formarea abilităţilor şi competenţelor de a fi în măsură să “se 
descurce” cu ceea ce ştiu şi, mai ales, cu ceea ce pot face în contexte cât mai variate şi complexe. 

Pentru gestionarea aspectelor nedorite din instruirea şi, mai ales, din comportamentul elevilor, 
instituţia şcolară are nevoie de sprijinul familiilor acestora.  

Şcoala şi familia trebuie să acţioneze în strânsă legătură pentru a realiza dezideratul educaţional: 
formarea competenţelor specifice etapei de instruire a educabilului. 

Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii gravitează, mai ales, în jurul  
problematicii "beneficiilor" rezultate în timpul/urma acestui parteneriat. Încercând o sumară 
identificare a acestor "beneficii", se poate spune că, din perspectiva fiecăruia dintre parteneri, cele 
mai evidente aspecte referitoare la "beneficiile" parteneriatului educaţional familie-instituţie 
specializată în educaţie sunt: 

a. În ceea ce priveşte familia: 
- parteneriatul oferă posibilitatea cunoaşterii nemijlocite, în orice moment a  tuturor elementelor 

privitoare la educarea propriului copil: măsuri educative, reacţii de răspuns, gradul de implicare, 
progrese înregistrate, rezultate obţinute etc.; 

- în relaţia cu instituţia educaţională, familia ajunge la un consens referitor la momentul şi 
modalităţile de intervenţie pentru ca educaţia copilului/elevului  să atingă parametrii doriţi; 

- un beneficiu important al parteneriatului cu instituţia şcolară este că părinţii se educă 
permanent şi-şi îmbunătăţesc aptitudinile ca partener în relaţia cu instituţia de învăţământ. 

b. Pentru instituţia cu atribuţii educaţionale: 
- parteneriatul cu părinţii asigură o frecvenţă corespunzătoare a copiilor/elevilor la program, în 

stare fizică şi psihică normală - condiţia primordială a unei educaţii de succes;  
- părinţii care îşi asumă responsabilităţile în privinţa educării copilului/elevului familiei vor face 

ceea ce depinde de ei pentru supravegherea acestuia pe timpul cât el se află în afara perimetrului şi 
responsabilităţii şcolii, pentru asigurarea condiţiilor de subzistenţă necesare şi pentru sprijinirea sa 
în îndeplinirea sarcinilor didactice independente; 

- totodată, părinţii vor sprijini, prin metodele şi mijloacele la dispoziţie, materializarea măsurilor 
educative stabilite de comun acord cu responsabilii şcolari; 

- practica pedagogică demonstrează  rolul şi importanţa implicării părinţilor în alegerea 
disciplinei opţionale, precum şi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare.  

Din cele câteva consideraţii prezentate, reiese cu prisosinţă importanţa desfăşurării activităţilor 
educative în parteneriat cu familiile beneficiarilor primari ai educaţiei.  Dacă interesul educării 
copilului/elevului la un nivel corespunzător este comun atât instituţiei şcolare, cât şi părinţilor, 
atunci acţiunile acestor factori educaţionali nu pot fi decât sinergice, iar parteneriatul lor este o 
necesitate obiectivă. Nu întâmplător, reglementările actuale în domeniul educaţiei îi desemnează pe 
părinţii educabililor ca "parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ". 
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ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN 
 

NĂSTASE VALENTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BASGAN” FOCSANI 

 
 
Orice zi de sărbătoare 
E o mare bucurie 
Când prietenii se – adună 
Să petreacă împreună 
 
Anul care se termină 
Ne-a găsit cu masa plină 
Casă mare,îngrijită, 
Pentru oaspeţi pregătită 
 
 Asta-i seara sfantă 
Când colindele se cântă, 
E seara de ajun 
A bătrânului Crăciun 
 
Dar cine a-ndrăznit , mă-ntreb 
Să strice liniştea deplină 
Când stăm cu toţi la masa plină? 
 
Sunt fete mândre şi feciori, 
 
Mult îndragiţi colindători. 
Onorata gazdă aleasă, 
Sunt trimis ca vestitor, 
De la al nostru poruncitor, 
Dacă d-voastră binevoiţi 
Colinda nostră s-o primiţi 
-Primiţi colinda? 
-Primim,primim! 
 
Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm, 
Sănătate şi noroc  
Şi tot anul plin de rod 
 
Şi dacă tot aţi venit 
Vom petrece negreşit, 
Vom cânta şi vom juca, 
Colinde vom asculta 
 
-se interpretează colinde- 
 
Aţi cântat minunat. 
Dar,staţi!Ce se aude? 
 
Ia, să faceţi puţin loc 
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Să intre căptiţa-n joc 
Ţa,ţa,ţa,căpriţa,ţa, 
 
Ţa,ţa,ţa,căpriţa mea, 
Sai in sus şi nu mai sta 
Ca pun mâna pe nuia! 
Şi nuiaua-i de cireş 
N-ai să ştii pe unde să ieşi! 
Ţa,ţa,ţa,căpriţă ,ţa! 
Nu te da,nu te lasa 
Că,de când te-am cumpărat, 
Mult necaz tu ne-ai mai dat 
Şi,cerând mereu la fân 
M-ai făcut un moş bătrân. 
Iar de când te-ai liniştit, 
Vânătorul te-a zărit, 
Puşca la ochi a luat 
Şi pe tine te-a împuşcat. 
 
VANATORUL ÎMPUSCĂ CAPRA 
 
Of,of,of şi iară of, 
Omule,cu ce-am greşit 
Capra de mi-ai omorât? 
M-ai lasat un om sărac 
Fără capră,ce mă fac? 
Capra noastră dădea lapte  
Şi mâncam pe săturate  
Hai,bre baba,tu ce zici? 
La vara mâncăm urzici? 
 
Încotro s-o apucăm 
N-avem ce să mai mâncăm. 
 
Să tot plângeţi cât aţi vrea. 
Ce-a cătat în iarba mea? 
Hai,grăbiţi-vă acum 
Şi vă căutaţi de drum! 
 
Ce vă târguiţi aşa? 
Vi s-a întâmplat ceva? 
 
Mi-a ucis capra aici 
Şi-am rămas oameni calici 
 
Bucuraţi-vă îndată 
Eu v-o cumpăr aşa,moartă 
Că sunt negustor de piei 
Şi-mi trebuie blana ei. 
Spuneţi,câţi bani vreţi pe ea 
Si-mi caut de treaba mea. 
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Două mii de lei să-mi dai 
Şi-o blănită de mălai 
 
Eu îti dau o mie de lei 
Şi o baniţa de mei. 
Cer un doctor,mester mare 
Să puie capra-n picioare! 
 
Eu sunt doctor cu renume 
Vreţi un bine de la mine? 
 
Domnu’doctor,medic mare 
Să-mi pui capra pe picioare 
Şi, ce-mi ceri,să-mi spui îndată 
Că eu nu sunt rău de plată 
 
Să vedem ce are capra 
Că,apoi,iţi spun eu plată. 
Capra voastră nu e moartă 
Ci,ea este lesinată. 
Ce vrei tu, căpriţa,apă? 
Stai un pic şi mai asteaptă! 
De vrei pâine,n-am la mine 
De bomboane,nu ţi-i foame, 
Oare ,cum să te împac? 
Îti pun muzica pe plac. 
 
CAPRA SARE ŞI JOACA 
 
Am tot plâns şi am oftat 
Dar căpriţa s-o-ndreptat 
Ţa,ţa,ţa,căpriţă,ţa, 
Joacă şi nu te muia! 
Am o capră,n-am o sută 
Şi mi-i dragă că m-ascultă 
Dacă nu m+ar asculta 
Altă capră mi-as lua 
 
Să dea anul nou noroc 
Şi vin mult în poloboc 
Iar la anul când venim 
Mai bogaţi să vă găsim! 
 
Ia faceţi un pic de loc 
Să intre şi ursul in joc 
 
Foicică trei scaieţi, 
A venit ursul baieţi! 
Foicică pălămidă, 
Am venit cu ursu-n tindă. 
Ma primiţi,nu mă primiţi 
Eu cu ursul am venit  
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Joacă bine urs bătrân 
Că la vară ţi-oi da iarbă 
Să te faci băiat de treabă- 
Joacă bine măi Martine 
Că-ţi dau pâine cu măsline 
Aruncă-te Nicolai 
Pe ciomagul care-l ai 
Şi te-aruncă cât mai sus 
Să semeni a pui de urs. 
Haida,haida,haidă-nă, 
Bâta-i pe spinarea ta 
Acum jocu-am terminat 
Şi la toţi noi v-am urat 
Ca un urs fiţi în putere 
Si la suflet ca de miere! 
 
Aho,aho,oameni cu drag 
Deschideţi poarta larg 
Că am venit în prag 
Să vă zicem o urare 
Azi in ceas de sărbătoare. 
Am plecat să colindăm, 
Veste bună să vă dăm, 
Că vin sărbătorile 
De cum răsar zorile.Ia manaţi, mai flacăi, 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
 
Iaca,iarna a venit  
Sănătoşi de v-am găsit 
Să vă fie tot aşa 
Fiindcă noi ne-om bucura. 
S-aveţi parte tot de bine  
Să fiţi fericiţi ca mine. 
MANAŢI MAI! 
 
Aho,aho,copii şi fraţi 
Staţi puţin şi m-ascultaţi 
C-am venit cu mic,cu mare 
Să vă facem o urare. 
Clopoţelul vă vesteşte 
Că anul vechi se sfârşeşte 
Anul nou care-a venit 
Vrem să fie fericit. 
Şi să trecem al vostru prag 
Bucuriile şirag. 
Ia,mai ziceţi măi flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
 
Bună seara c-o-nserat 
Noi cu plugul am plecat, 
Că ne-o zis badea Traian 
Să colindăm an de an. 
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Am venit ca fiecare 
Să vă facem o urare 
O urare din străbuni 
Pentru toţi fraţii români. 
Cum a dat D-zeu an 
Holde mândre lui Traian, 
Astfel să dea şi la noi 
Să vă fie casa,casă, 
Să vă fie masa,masă, 
Toţi cu mesele întise 
Şi cu feţele aprinse 
Ia,sunaţi din zurgalăi 
Şi mânaţi cu toţii,mai! 
 
Pluguşorul să vă aducă 
Sănătate,viată lungă, 
Copii să-nveţe carte 
Şi de bine s-aibă parte 
Să fiţi fericiţi cu toţii 
Şi bătrânii,şi nepoţii. 
Masa să vă fie plină 
Cu vin roşu şi făină 
Plăcinte să frământaţi 
Şi pe noi să ne chemaţi 
Că suntem buni la urat 
Dar,mai aprigi la mancat   
Ia sunati din zurgalai 
Si uraţi cu toţi mai! 
 
Busuioc verde de mai 
Gazdă bună,ce mai stai? 
Dă-ne câte un colac mic 
Că am îngheţat de frig 
Şi trebuie s-alergăm 
Anul Nou să-ntampinăm 
Ziua Sf. Vasile 
Să vă aducă numai bine 
Ia mai mânaţi măi flăcăi 
 
Mulţi ani să trăiţi 
Bucuroşi şi fericiţi 
Şi la anul care vineri binele să inte-n casă 
Pe uşă şi pe fereastră 
D-zeu să vă vegheze 
Să vă binecuvânteze 
Şi la anul care vin 
 Să ne întâlnim cu bine 
La mulţi ani fericiţi 
În pace ca să trăiţi 
Ia mânaţi din zurgălăi 
Şi sunaţi cu toţii,măi! 
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Bravo!Am stat şi am ascultat 
Ce frumos aţi mai urat! 
 
Rămâi gazdă sănătoasă 
Noi plecăm la altă casă 
Şi-acolo vom colinda 
Pană când s-o însera 
Iar la anul care vine 
Să ne-aşteptaţi tot aşa bine 
Să vă fie numai noroc şi bucurie 
La toată casa de români 
Belşug şi veselie 
Acum,după ce-am urat 
Ne-apucăm de semănat 
 
Serbarea noastră s-a încheiat 
De v-a plăcut,ne-am bucura, 
Dacă aţi avut răbdare 
S-ascultaţi pe fiecare, 
 
Din inimă vă mulţumim 
Şi acum ne desparţim  
Sănătate vă dorim 
LA MULTI ANI!!! 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Versuri luate din popor 
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IMPORTANŢA COLABORĂRII FAMILIEI CU ŞCOALA.  
IMPORTANŢA ORGANIZĂRII SERBĂRILOR ŞCOLARE 

 
Prof. Inv. Primar Neagoe Marinela Iuliana 
Şcoala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica Craiova 

 
 

Educatia copilului este o provocare pentru orice parinte! Prin intelegerea exacta a elementelor 
care contribuie la dezvoltarea unui copil, parintele poate sa controleze modul in care acesta isi 
formeaza personalitatea.Parintii trebuie sa raspunda nevoilor copiilor, in special cele emotionale, 
care se concretizeaza in dorinta de a fi ascultati, ingrijiti si apreciati.        In functie de varsta si 
nivelul de dezvoltare al acestuia, atitudinea parintilor trebuie sa fie corespunzatoare. 

Este important sa invatam copiii valoarea relatiilor interumane, importanta interactionarii cu 
ceilalti, respectarea anumitor norme sociale, aprecierea mediului inconjurator si nu in ultimul rand 
sa ii incurajam sa isi exprime parerile intr-o maniera libera si lipsita de presiune. 

Este bine ca piticii sa fie incurajati si sustinuti cu dragoste in activitatile educative. La varste 
fragede acestia au nevoie mai mult ca oricand de siguranta iubirii neconditionate din partea 
parintilor. Un copil care este “invatat” sa i se ofere sprijin si afectiune va propaga la randul lui 
aceleasi sentimente. 

Parintii care se implica activ în educaţia copiilor lor au un impact semnificativ asupra succesului 
copilului şi a vieţii sale, în general. Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi se pot 
diferentia in anumite aspect fata de ceilalti: 

 
– absentează mai rar; 
– se comportă adecvat varstei; 
– au performanţe şcolare mai bune; 
– acced la nivele mai înalte de educaţie. 

 
 Psihologul Diana Tudose afirma ca “dilema cu privire la cat de corect este realizata educatia unui 
tanar a fost dezbatuta de foarte multi psihologi. Parerea comuna este aceea ca fiecare cuplu trebuie 
sa aplice metodele care se potrivesc personalitatii copilului. Nu exista o lege stricta ci doar sfaturi 
care trebuie mai intai analizate si apoi aplicate.” 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau invatator. De ce organizăm serbări? 

 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la scoala şi 
le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol 
dintr-o scenetă,scolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte 
gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături 
între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

 „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la 
costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 
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 Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 
a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei.Materialul artistic 
folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru 
parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul 
serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale,adaptate evenimentelor si 
conditiilor locale. 

 In ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

 Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 
cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze.  

Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe 
cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare 
școală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de 
pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață.  
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Magia Sărbătorilor de Iarnă 
 

Prof. înv. preşcolar: Neagoie Mihaela 
Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Gorj 

 
 

Crăciunul este perioada tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor transmise din generaţie în 
generaţie. Colindul, scenetele cu motive religioase şi mesele bogate sunt nelipsite în toate colţurile 
ţării, în special la sat, acolo unde obiceiurile s-au păstrat mai bine. 

Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, pentru mai toţi locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, 
petreceri, cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcţie de ţară şi de istoria 
fiecărui popor. 

Crăciunul este o perioadă a tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor transmise din generaţie în 
generaţie. În toate zonele istorice ale României, în centrul sărbătorior de iarnă se află familia şi 
credinţa într-un an mai bun şi mai prosper. 

În seara de Ajun, casele sunt curate şi pregătite în aşteptarea colindătorilor. Colindul este cea 
mai larg răspândită tradiţie de Crăciun, alături de împodobirea bradului. 

Spiritul sarbatorilor este de fapt magia care ne vrajeste tot anul. Indiferent de varsta, peste 90% 
din oamenii care sarbatoresc Craciunul considera ca luna decembrie este cea mai frumoasa luna din 
tot anul. Aceasta fascinatie pentru sarbatorile de iarna se dezvolta inca din copilarie. Tineti minte ce 
insemna 5 decembrie? In seara de 5 spre 6 decembrie Mos Nicolae trecea pe la fiecare copil si in 
functie de cum a fost in anul respectiv primea in ghetuta fie un cadou, fie o nuia. Toata agitatia 
incepea cu pregatirea cizmelor, bocancilor. Acestia trebuiau sa fie perfecti curati, astfel incat sa 
primim cadoul mult visat: dulciurile. 

Magia continua a doua zi, fie in curtea scoli, a blocului sau unde ne reuneam, noi, copii si 
incepeam fiecare sa ne laudam cu ce am primit. Tine-ti minte cum exageram, cum ascundeam daca 
Mos Nicolae ne-a lasat nuiaua? Erau momente magice. 

Spiritul sarbatorilor de iarna era deja in sufletul copiilor. Iar bucuria era abia la inceput. Purtati 
de elanul sarbatorilor de iarna, mai ales ca urmeaza cel mai important mos, Mos Craciun, incepeam 
sa scriem pe o felicitare ce anume doream sa primim de Craciun. Chiar daca vremurile au evoluat si 
dorintele copiilor au devenit tot mai complicate, totusi aceeasi bucurie, acelasi spirit al sarbatorii 
exista in sufletul si privirea oricarui copil. 

Spiritul sarbatorii inseamna in primul rand familie. Este perioada din an in care familia petrece 
cel mai mult timp impreuna, se redescopera, comunica si se bucura reciproc de prezenta tuturor.    
Majoritatea activitatilor care se desfasoara in aceasta luna, in special etapa premergatoare 
Craciunului si Anului Nou presupune o munca de echipa, insa atentie, nu o corvoada. Ci daca ne 
gandim ca rezultatul acestor activitati este o perioada mirifica, atunci rezultatul acopera orice efort. 

Insa care este momentul decisiv care ne ajuta sa intram in spiritul sarbatorii definitiv? Zapada. 
Craciunul fara zapada parca nu ar fi Craciun. 

Patura alba de omat care se asterne uniform peste peisaj declanseaza „fiesta”. Apoi esentiala 
este vacanta de la scoala, concediul de la serviciu, astfel ca avem timp liber pentru a savura fiecare 
moment. 

Asa ca daca sunteti copii lasati laptopurile si jocurile pe calculator si TV si in momentul in care 
cad primii fulgi de zapada si iesiti afara si savurati fiecare moment. Intipariti-va in minte mirosul 
zapezii, adierea rece pe obraji, memorati aceste clipe deoarece va vor urmari toata viata si pe 
masura ce veti creste va vor ajuta sa iubiti si mai mult aceasta perioada frumoasa al anului. Si nu 
uitati: intocmiti lista pentru Mos Craciun, asta daca ati fost cuminti. 

Daca esti adult nu inseamna ca spiritul sarbatorii nu te emotioneaza la fel de mult ca si pe un 
copil.Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Este o mare 
bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să înţelegem 
sărbătoarea respectivă precum şi să ne bucurăm împreună de Marele Praznic. Păstrarea acestor 
datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte. 
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Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui 
neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a 
fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional 
al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, 
vifleemul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, 
dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în 
credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

 
Bibliografie: 
 
1. M. Radulescu-Codin, Sărbătorile poporului, 1909, p. 89, apud I. Ghinoiu, op. cit., p. 281 

      2. T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, Bucureşti, 1977, p. 117 
3. I. Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneşti, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 64 
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Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 
Serbarile scolare 

 
Institutor invatamant primar, Neagu Mariana 
Scoala Gimnaziala Fitionesti, Judetul Vrancea 

 
 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol 
dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie 
să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 
de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, 
şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările şcolare contribuie  
la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi 
memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această  formă 
de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. (fragment) 

 
Serbarea şcolară 
   
Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la  momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.Valoarea estetică 
este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( parcul  sau grădina 
şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească 
,plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai 
plină de sens . 

Este un succes extraordinar ,o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi 
stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. Serbarea la care se va face referire este una tematică 
în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă. Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  
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adunăm  cu  toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la 
poalele lui  

Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber .Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un 
aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 
-comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
-comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente: 
-perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
-desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte .Activităţile 
extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 
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ROLUL SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 

Prof. Înv. Primar: Neagu Petronela 
Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, Călărași 

 
 

Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de învățător, de grădinar de suflete umane, de 
călăuza a celor mai curate si mai pline de energie mlădițe" (D. Almaș). 
 

Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut, să-
i învățăm să iubeasă meleagurile natale, portul românesc și pe români.Să le sădim în suflete aceste 
elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de care nu am mai putea sti de unde 
veni și cine suntem de fapt noi românii pe acest pamânt. Să-i ajutăm pe copii să înțeleagă 
imensitatea tezaurului nostru folcloric încare arta populară românească este o minunată oglindă 
în care se reflecta cu cea mai mare intensitate frumusețeaRomâniei, istoria si mai ales sufletul 
neamului. În calitate de învățători ,suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de 
vizită cu care să batem la porțile cunoașterii si cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială 
oriunde în lume. În furtunile veacului obiceiurile si tradițiile strămoșești au rămas neclintite 
păstrând valori autentice ale culturii populare tradiționale. 

Copiii se lasă îndrumați si pot fi modelați în asa fel încât pe fondul lor afectiv să se așeze 
elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanțe, ce vor îmbogăți 
substanța viitoarei activități individuale si sociale.Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare 
eveniment important din viața poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în 
aceste împrejurări și terminând cu cântecele, dansurile si strigăturile nelipsite de la aceste datini, 
izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le adune în mănunchi pentru a le darui 
din nou. 

Valorificând frumusetea tradițiilor si obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu școlarii reusim 
să înfrumusețam viata copiilor, îi ajutăm să cunoasca tradițiile românești și rolul important pe care-l 
au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste timp. 
Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înteleagă mesajul si conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârstă si aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej 
introducem copiii într-o lume frumoasă  a cântecului, dansului, poeziei,poveștilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor  și strigăturilor a unor evenimente tradiționale – Crăciunul, Paștele, Moș 
Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea 
tradițiilor si obiceiurilor românesti, armonia limbii române.  

Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în 
legatura cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii 
copiii își îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători,strigături, pătrund în 
tainele limbii materne și în comorile înțelepciunii populare.     

O ocazie eficientă de valorificare a traditiilor populare si a obiceiurilor românesti o constituie 
serbările.Ele sunt unizvor de bucurii si satisfacții care creează copiilor o stare de bună dispoziție 
favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât si estetice.Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; 
cântaret, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau perfecționându-si o 
serie de abilități artistice. 

Serbările au o importantă deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună  si depun eforturi susținute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbarii. 

 Încordarea gradată din momentul pregătirii serbarilor culminează în ziua desfăsurarii ei, când 
tensiunea afectivă  ajunge la maxim.Astfel, pregătirea si participarea la serbări este acțiunea în care 
copilul se obișnuieste să traiasca în colectiv, să se debaraseze de timiditate.Serbările aduc lumina în 
sufletul copiilor, dau aripi imaginatiei, creaza o atmosfera plina de plăcere, bucurie. 
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În transmiterea obiceiurilor si tradițiilor în serbările școlare am pornit de la ideea că nu există un 
alt element artistic care să poată  fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educational ca 
serbările scolare. Pentru copii ele reprezintă o distractie  vesela, placuta, iar pentru educator 
constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetitii. Învatând 
copiii să  desfasoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicam în interpretarea unor roluri pe care le 
joaca cu plăcere:capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. Prin interpretarea rolurilor si pregătirea 
decorurilor pentru diversele "spectacole" urmarim atât un efect artistic cât s ipedagogic, cautând un 
imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște si păstra traditiile si obiceiurile stramoșesti. 
Pentru a avea o influenta pozitiva asupra copilului, serbarile trebuie sa fie întelese de acesta si sa-l 
afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvata  a 
costumatiilor si decorurilor,de participare afectiva a copilului. 

Când bat la portile sufletului Sfintele Sărbatori, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumusete a datinilor stramoșesti si scoatem din comoara inimii si din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sarbătorilor.        

Pentru a realiza o serbare reusită, care să respecte tradițiile si obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare  și prelucrare a repertoriului specific vârstei școlare  ce cuprinde în forme 
tradiționale poezii si cântece specifice Crăciunului .Costumele populare, ia si catrinta, bracirile si 
opincile, cămasa si ițarii sunt primenite si pregătite pentru spectacolul mult așteptat.Atmosfera de 
sărbatoare din sala de festivităti prin ornarea si decorarea cu elemente specific. 

Serbările copilariei, momentele de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinti,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți.Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului si stimulează gândirea creatoare. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Prof. înv. preşcolar Neagu Silvia 
G. P. N. Nr. 1 Dorobanţu, jud. Călăraşi 

 
În procesul de învăţământ, părinţii au un rol esenţial, cu atât mai mult cu cât comunicarea dintre 

cadrul didactic şi părinte este una eficientă. Pentru un act educaţional care tinde spre perfecţiune 
este necesar ca, cadrul didactic să găsească soluţii pentru a conştientiza părinţii de importanţa 
implicării lor în activităţile instructiv- educative  realizate de preşcolari pentru că de acest lucru 
depinde performanţa lor. Cadrul didactic are rolul de a găsi activităţi în care părintele să fie implicat 
în activităţi alături de copii lor, dar să şi observe ce efect are implicarea alături de copil astfel încât 
această implicare să continue acasă pentru că acest lucru are un rol esenţial în performanţa 
copilului. 

Pentru a avea o relaţie pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim trebuinţele şi 
nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe încredere, 
dar mai ales pe respectul reciproc. După cum bine se ştie familia este factorul  primordial în 
educarea unui copil şi educaţia începe în familie. Legătura între grădiniţă şi familie va trebui să se 
interpătrundă, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea 
colabora.  

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără pericol 
de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a 
copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut 
iniţial. Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştea le desfăşoară,  continuarea de către 
familie a activităţilor din grădiniţă, duc la formarea copilului pentru viaţa de adult.  Părinţii şi 
educatoarele au un scop comun:  pentru realizarea acestui scop, care îi pune pe adulţii din cele două 
medii diferite în comun, este nevoie de colaborare şi de lucru în comun. În această echipă 
constituită în jurul copilului nimeni nu este mai presus, nimeni nu este mai bine pregătit şi fiecare 
are nevoie de celălalt. Părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi educatoarea de la părinte şi 
ambii de la copil.  

O bună colaborare între grădiniţă şi familie se realizează întotdeauna pentru interesul copilului 
şi ajunge să constituie în jurul acestuia o comunitate educativă constantă. Comunitatea educativă 
este un mediu de sprijin pentru educatori şi un mediu asigurator pentru copil, ea permite dezvoltarea 
personală a tuturor membrilor ei (adulţi şi copii). Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi 
răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot dreptul să ştie ce se întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă 
tocmai pentru a favoriza constituirea unui mediu continuu educaţional în jurul copilului. Adesea 
starea ei constantă, deschisă şi relaxată îi poate ajuta pe părinţi să fie mai încrezători şi mai repede 
dornici de colaborare. Educatoarea acordând timp părintelui câştigă acest timp prin faptul că un 
copil este mai receptiv educaţional atunci când simte că adulţii din jurul lui sunt în acord şi prin 
faptul că părinţii se dovedesc capabili de real sprijin pentru activitatea din grădiniţă dacă sunt 
implicaţi.  

Câteva dintre activităţile educative realizate în parteneriat cu părinţii în cadrul grădiniţei G.P.N. 
Nr.1 Dorobanţu, jud. Călăraşi, cu preşcolarii grupei mici au fost: “Copăcelul meu iubit”, “Hai să 
dăm mână cu mână” (activitate organizată în cadrul sarbătoriri anului centenar), “Scrisoare pentru 
Moş Crăciun”, “Te iubesc, mămica mea!”, “Atelier de încondeiat ouă”, “Azi e ziua mea- 1 iunie”. 

O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă 
la care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii competiţionează între ei, nu 
se respectă şi se contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu are încredere şi se apără, opunându-se. 
Aici dificultăţile sporesc, iar adulţii au foarte mult de lucru. Buna experienţă a copilului în mediul 
de grădiniţă se transmite mai departe în acomodarea sa la mediul şcolar. Totodată, părintele care a 
fost ajutat să creeze o comunitate educativă în jurul copilului aflat în grădiniţă, va folosi această 
experienţă şi când copilul merge la şcoală facilitând atât succesul şcolar al acestuia cât şi buna lui 
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integrare în comunitatea de congeneri. De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii avem de 
câştigat. Primul beneficiar este copilul, dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei 
implicaţi în educaţia copilului. 

Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copii, ei simt dragostea şi apropierea părinţilor, 
nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe care părinţii îl acordă în 
realizarea activităţilor din grădiniţă. Astfel copii sunt mai siguri pe sine, trăiesc mândria de a-şi 
vedea părinţii în situaţii apropiate lor şi de a-i aprecia şi mai mult. Părinţii au şansa de a deveni 
participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile trăite alături de copii lor, au prilejul 
de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a fi fermi convinşi de 
buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin 
participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat.   
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“Crăciunul ȋn ținutul Trestia- Hunedoara” 

 
Prof. Nealcoș Alina 

Liceul de Arte “Sigismund Toduță”, Deva 
 
 
Despre satul Trestia s-au spus puține lucruri legate de viața spirituală a comunității, a datinilor, a 

obiceiurilor și tradițiilor. Astfel pentru cel care vine pentru prima dată ȋn contact cu realitățile de azi 
ale satului, prima problemă este de a investiga fenomenele “de interior” care să ne contureze viața 
satului ȋn preajma sărbătorilor de Crăciun. 

Ȋn toate satele hunedorene, implicit Trestia, ciclul sărbătorilor ȋncepe ȋn seara de 24 decembrie și 
ține până la Bobotează. Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă ȋncepeau o dată cu Postul Crăciunului 
la 15 noiembrie, perioadă ȋn care copii, tineri și adulți constituiți ȋn cete de colindători se pregăteau 
pentru marea sărbătoare.Cel mai bun prilej erau șezătorile și clăcile de iarnă, unde femeile torceau 
lâna și cânepa, și ȋmpleteau diferite haine, iar cei tineri ȋși repetau cântările, de colinzi. Până 
aproape de zilele noastre a existat un repertoriu larg al colindului ȋn cadrul a cinci secțiuni distincte 
de colindători: 

 Stelașii care umblau cu steaua 
 Viflaimul 
 Lumea- numiți și lumașii 
 Irozii sub titulatura de Crai 
 Colindele celor mari- colindători ȋnsurați 

Satul ȋmbrăca costumul popular de sărbătoare când mergeu la slujba de Crăciun la biserică, 
cetele de colindători ȋși purtau recuzita de urat adecvată (steaua, cingătăul, pomul cu mere, ramura 
verde). Colindatul se revărsa cu multă lumină, pace și prosperitate.  

Partea de ȋnceput a colindatului ȋn sat aparținea copiilor, celor mai mici, preșcolari ca vârstă –
stelașii- pentru că aceștia cu inocența lor, ofereau condiția prealabilă de puritate sacrală și garanția 
sigură a eficienței urărilor. Aceștia umblau fie singuri fie ȋn grupuri de câte 2-3 și ajungeau ȋn 
dimineața de Crăciun la biserică unde colindau și primeau darul de colindă- colăcei, mere, nuci și 
bani. Drept recuzită aveau o stea cu picior confecționată din lemn, ȋn 4-6 colțuri ȋmpodobită cu 
hârtie creponată de diferite culori și decupaje sub formă de soare, stele, lună- simboluri ale nașterii 
Mântuitorului, de care era legat un clopoțel ce vestea venirea colindătorilor la case. Repertoriul 
copiilor era cel de stea, cântece religioase, influențate de muzica bisericească cu texte având 
tematică biblică: Nașterea, Ceru’ și pământul, Steaua sus răsare, O ce veste minunată. 

Vifaimul era ceata formată din 3 băieți trecuți de 10 ani, care ȋmbrăcați ȋn costum popular au 
peste el o bandă de tricolor ȋn diagonală. Pe cap poartă coifuri rotunde din carton colorat și poartă 
săbii mici, ȋntreg costumul amintește de Irozi: personajul principal este harhanghelul, vestitorul care 
cere voie ȋn casă:”Pentru aceasta-am ȋndrăznit/ Și cu viflaimul am venit/ Am venit la 
dumneavoastră/ Ca să avem voie ȋn casă/ Slobod ori ba?” Ȋntreg spectacol amintește de teartul de 
păpuși popular când era jucat după Irozi sau Vicleim; copii cântă numai colinde cu tema nașterii. 

Lumea- “ Cu lumea” este un spectacol de teatru popular religios care se bucură de mare interes 
ȋn satele comunei Băița: Crăciunești, Hărțăgani, Săliștea, Câinelul de Sus, Ormindea și Trestia fiind 
prelungit ca manifestare folclorică și ȋn timpul nostru. Ceata de colindători e formată din 5 membri 
simbolizând Arhanghelul (ȋngerul Mihail și Gavril) Dumnezeu, Adam, Eva, Dracul, fiecare ȋn 
costum specific, dar mai apar și personajele laice ciobanii. Acțiunea piesei reconstituie povestea 
biblică a izgonirii din Rai a lui Adam și a lui Eva. 

Obiceiul “cu irozii”din Trestia,  se păstrează din timpuri străvechi ale Tansilvaniei. Cu Irodul 
sau Craiul merg feciorii de peste 15 ani, iar numărul grupului variază de la o localitate la alta. Din 
toți colindătorii numai Popa și Ciobanul pot fi bărbați căsătoriți. Imaginea Irodului e bine 
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evidențiată prin costumul roșu, haină cu modele de șnur colorat și epoleți cu franjuri roșii, poartă 
sabie iar pe cap un coif numit căștet ȋmpodobit cu beteală, hârtie creponată, globuri și flori 
artificiale ȋn formă de cocoș care are ȋn cioc un glob, ca un ou. La Trestia, ca la celelalte sate ale 
comunei, trupa de irozi este ȋnsoțită de muzică. Astfel aceștia vor juca fetele și femeile din casa 
colindată după terminarea spectacolului iar gazdele vor oferi daruri tradiționale: colacul de Crăciun, 
cârnați, brânză, fuior și vinars. 

Colindele cele mari aparțin  cetei formate din cei bătrâni, adică a celor ȋnsurați, care țin obiceiul 
după timpul arhaic”hăle vechi din moși, adevărate”. Ceata era formată din 4-6 colindători “ce 
cântau musai tri colinzi la casă: Feciorița, Junelu’ și a Nevestei…se mai cânta și Tri păstori”.La 
Trestia era o mare cinste pentru fiecare gospodar să primească la casă colindele cele mari, 
considerându-se că ȋntreg anul va aduce noroc, bogăție, și sănătate familiei. 

Obiceiul de colindat aduce ȋn planul realității momente fundamentale ale existenței țăranului 
nostru: nașterea, copilăria, adolescența, intrarea feciorilor și fetelor la hora de duminică, nunta și ȋn 
final “trecerea ȋn lumea de dincolo”. Colindele Crăciunului vor reflecta marile evenimente cosmice 
de solstiții și echinocții ȋn care soarele dătător de viață stă la baza muncilor țăranului. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL: “Sărbătorile de iarnă la români” 
 

Nebunu Cristiana 
 
 
 

                

TITLUL PROIECTULUI:  “Sărbătorile de iarnă la români”                                                                   

ECHIPA DE PROIECT:    
Coordonator:  Institutor: Nebunu Cristiana 
Membrii:  Prof.Ceaușescu Remus 
Prof.Sorescu Claudia 
ARGUMENT    
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mici, dar şi pentru cei mari.     
Obiceiurile şi tradiţiile româneşti  sunt ritm şi muzicalitate, adâncă simţire; reprezintă mândrie,  
încredere, speranţă,  dragoste de viaţă, voioşie, bucurie. Apropiindu-i pe copii de cunoaşterea 

folclorului le deschidem o portiţă spre cunoaşterea interioară , deoarece folclorul este ,, identitate ,, 
pentru fiecare individal neamului din care îşi are obârşia şi mai ales că Oltenia este un tărâm 
minunat, cu oameni ce nu lasă să se piardă frumuseţile cuprinse în obiceiurile şi tradiţiile acestor 
meleaguri. 

Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 
educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-
comportamentală 

SCOPUL 
Afirmarea, cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice 

româneşti în rândul  elevilor,contribuind astfel la sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi 
tradiţia populară . 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea 

promovării  lor 
            în rândul copiilor , părinţilor şi cadrelor didactice 

 Dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice româneşti 
 

GRUP ŢINTĂ : Preșcolarii și elevii claselor pregătitoare-IV ai Școlii Gimnaziale Bălăcești 
PERIOADA  : (o luna)  20nov – 20dec2018 
LOCUL: Școala Gimnazială Bălăcești 
RESURSE: -   umane :  cadre didactice,  elevi, reprezentanti ai Consiliului Local Bolboș; 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE:-întâlniri periodice între coordonator şi cei implicaţi în 

proiect; 
STRATEGIA DE REALIZARE:  observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi 
EVALUARE 
- modalităţi de evaluare: 

 compuneri literare, eseuri, poezii, desene 
 portofoliul, proiectul 
 acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin 

originalitate 
 analiza activităţilor independente; 

          - rezultate aşteptate: 
 implicarea a cât mai multor elevi în activitate 
 cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice româneşti 
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CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

 
METODOLOGIA DE INTERVENŢIE: 

 
 Convorbiri, lecturi, activităţi artistico-plastice, colaje, creaţii literare care se vor desfăşura  in 

săptămâna precedentă proiectului sub îndrumarea cadrelor  didactice implicate 
 Prezentări (PPT) “Sărbătorile de iarnă la români” 
 Concurs de  creaţie literară 
 Progam artistic “Colinde,Colinde” 
 
Perioada 
 

Denumirea 
activităţii 

  Mod de realizare Forma de 
organizare 

  Loc de       
desfăşurare

        
  20nov-7dec 
 

 
Legenda lui Moş 
Nicolae 

Eseuri 
Pictură. Colaj.  
Expoziţie de lucrări  
Prezentări ppt 

 
   Individual, 
frontal 

 
  Sala de 
clasă 
 

      
  7dec-19dec 

   
Să-l aşteptăm pe 
Moş Crăciun 
 

Pictură 
Compuneri  
Eseuri 
Colaj 

 
Individual, 
   frontal 

 
Sala de 
clasă 
 

         
       20dec 
 

 
Sărbătorile de 
iarnă la români 

Concurs 
Expoziţie cu creaţiile 
finale 
Prezentări Power Point 
Program artistic 

 
Individual, 
frontal 

 
Sala de 
clasă 

 
 
Institutor: Nebunu Cristiana 
Școala Gimnazială Bălăcești 
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Importanța activităților educative 

în parteneriat cu părinții 
 

Necșuță Angelica Silvia 
Școala Gimnazială  Satu Mare 

 
 

Sintagma parteneriat educaţional este tot mai des folosită în limbajul pedagogic actual datorită 
reuşitelor demonstrate deja de punerea în practică a acestei strategii, dar şi datorită posibilităţilor de 
perspectivă pe care le promite un astfel de sistem educaţional. 

Motivul principal pentru crearea parteneriatelor şcolare de diferite tipuri este dorinţa de a ajuta 
elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii 
ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă 
esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă 
activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii comunicării dintre părinţi şi 
profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri în care se 
explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când nu au fost respectate 
regulile şi ce înseamnă o laudă. 

În cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate de 
responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, din partea profesorilor, de genul: 
“Dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor: “Noi am 
crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe 
termen scurt şi mediu , cu obiective şi responsabilităţi clare. 

Ca şi obiective operaţionale pentru un parteneriat şcoală-familie pot fi enumerate: 
      - implicarea conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse 

potrivit capacităţilor psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor; 
      - identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare; 
      - combaterea eşecului şcolar, a abandonului şcolar; 
      - îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
      - consilierea elevilor şi a părinţilor să devină frecventă şi eficientă; 
      - îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, profesori şi elevi, părinţi-părinţi; 
      - conştientizarea necesităţii ascultării active, 
      - înlăturarea prejudecăţilor şi a discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin 

sau de statutul părinţilor; 
      - identificarea caracteristicilor individuale ale elevilor; 
      - exprimarea liberă a opiniilor; 
      - dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii. 
Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi , supuşi 

presiunii negative a părinţilor şi grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală şi manifestând 
probleme comportamentale şi manifestând probleme comportamentale şi de control. Din aceste 
răspunsuri este clar că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi atunci când se confruntă cu bariere 
pe care le consideră externe şi cu mult în afara controlului şcolii –condiţiile de acasă şi din familia 
elevului care afectează abilitatea acestuia de a fi complet receptiv la oportunităţile educaţionale pe 
care le oferă şcoala. Este necesar să se realizeze aici un echilibru. Cu siguranţă că şcolile şi 
profesorii nu pot să rezolve toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Dar, cadrele didactice 
trebuie să combine o concentrare pe responsabilităţile lor profesionale distincte cu dezvoltarea 
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continuă a unui climat  tolerant şi cald care ţine seama de nevoile, problemele şi istoria de viaţă a 
tuturor elevilor. 

Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se 
formează comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca “ membrii ai unei familii”. 
Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri în care ei înşişi 
niciodată nu le-au cunoscut 

Comunicarea  cu familiile despre programele şcolii şi progresul elevului folosind comunicări de 
la şcoala la familie şi de la familie la şcoala. Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să 
conştientizeze rolul în educaţie, rolul în integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să 
exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul său fiind foarte important în dezvoltarea acestuia 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral. 

Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă 
armonios sub toate aspectele. 

Un parteneriat între cadrele didactice (profesionişti) şi familie este posibil numai dacă fiecare 
dintre cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie 
pentru a şti cum să-şi crească copiii. 

În urma parteneriatelor şcolare fiecare dintre părţile implicate în actul educativ are diferite 
beneficii: 
-profesorii au astfel posibilitatea deprinderii de noi abilităţi în planificarea şi managementul 
proiectului. Reuniunile cu colegii din diferite ţări europene sunt o oportunitate de a cunoaşte alte 
sisteme educaţionale şi metode de predare ce pot inspira inovaţia în şcoală . În plus, întâlnirile 
profesionale cu colegi străini pot conduce la stabilirea de prietenii mai profunde decât colaborarea 
în proiect. 

-atât profesorii cât şi elevii dobândesc noi abilităţi relevante, atât pentru viaţa profesională, cât şi 
pentru cea personală, precum abilităţi de comunicare şi prezentare, luarea deciziei, rezolvarea de 
probleme şi managementul conflictului, creativitate, munca în echipă şi solidaritate. Ei învaţă limbi 
străine noi şi le pot practica pe cele pe care deja le cunosc. Ideea dezvoltării profesionale şi reuşitei 
conduce la motivaţie crescută şi satisfacţie. 

-şcolile beneficiază de motivaţia sporită a profesorilor şi elevilor împreună cu creşterea 
corespunzătoare a nivelelor de interes şi reuşitelor şcolare ale elevilor 

-părinţii beneficiază de sporirea interesului elevilor, motivaţiei acestora şi reuşitei şcolare.  
Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 

cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. Un parteneriat între familie şi şcoală nu se 
poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape bine planificate. Această planificare duce la 
stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele didactice şi alţi profesionişti, 
familia fiind unul dintre factorii a căror contribuţie este foarte importantă în procesul de integrare 
şcolară a copiilor.  

 
 
BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ: 
 

1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor .  Strategii  şi  programe, E.D.P.,  
Bucureşti,  1997; 
2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002; 
3. Nica  I.,  Ţopa  L.  –  Colaborarea  şcolii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I , E.D.P. ,  Bucureşti,  
1974; 
4. Stoian  M. –  Abecedarul  părinţilor,  ED.P.,  Bucureşti, 1972. 
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LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ 

COLINDĂ DE CRĂCIUN... 
A CHRISTMAS CAROL... 

CHANT DE NOEL 
 

COMISIA LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
 

Responsabil, prof. Nedelcu Ana Maria Cleopatra 
 

 
                  

COMISIA LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Responsabil, 
prof. Nedelcu Ana Maria Cleopatra        
 
Membri,    
prof. Mucenic Simona    
prof. Voicu Liliana        
prof. Dalaca Simona    
prof. Borcea Angela 
 
Director,        Director adjunct, 

prof. Natalia Palas     prof.  Daniela Leuştean 
 

ACTIVITĂŢI 
Perioada Denumirea 

activităţii 
  Mod de realizare Forma de 

organizare 
    Loc de        
desfăşurare 

5-19 dec În aşteptarea lui  
Moş Crăciun 

Pictură/ scrisori către 
Moş Crăciun 
-  Expoziţie de lucrări  
 Prezentări ppt 

Individual, 
   frontal 

Sala de clasă 
 

19 dec Sărbătorile de 
iarnă la români 

Program artistic Individual, 
frontal 

Casa de cultură 

                    
PROGRAM  ARTISTIC 

Sărbătorile de iarnă reprezintă pentru toţi creştinii  un prilej de bucurie. Aşa că... să uitam de 
toate grijile, preocupările și să primim cum se cuvine magia Sărbătorii Crăciunului. 

Întrucât  Crăciunul este un bun prilej de a fi mai buni şi de a transmite tuturor gânduri frumoase, 
noi, elevii Liceului Teoretic Negru Vodă, vă urăm sănătate, bucurii şi multe împliniri… şi cum am 
puttea să facem asta mai bine… dacă nu prin cântec şi poezie? 
Fie ca urările noastre să vă încălzească sufletele… 

1. “ Deschide uşa, crestine!”- colind 
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2. “Şi s-a născut Fiul lui Dumnezeu, iar Maica Domnului L-a înfăşat şi L-a 
culcat în iesle căci nu mai era loc pentru ei în casa de oaspeţi.” 
3. “Iarna  pe uliţă” de G. Coşbuc 
4. “Galbenă gutuie” de Maria Mocanu - colind 
5. Fulg” de Nicolae Labiş 
6. “Colindul este una dintre cele mai cunoscute datini de iarnă. Mai demult, 
cetele care, după miezul  nopţii de 23 spre 24 decembrie, umblau din casă în casă, 
din dorinţa de a aduce urări gospodinelor pe care le colindau.” 
7. Aseară pe înserat”- colind 
8. “Simplitate “ 
9. ““Vive le vent!” - colind 
10. “Noapte de Crăciun” de Otilia Cazimir 
11. “Evocând momentul în care, la Naşterea lui Iisus, s-a ivit steaua care a 
călăuzit pe cei trei magi către Betleem, umblatul cu Steaua se face în prima zi de 
Crăciun” 
12. Colindiţa - colind 
13. “Crăciunul copiilor” de Octavian Goga 
14. “I”ve been waiting for Christmas” 
15. “Jingle bells rock” - colind 
16. “The day before Christmas” 
17. “We wish you a merry Christmas” - colind 
18. “Veste-am adus…” all stars  - colind 

 
 
 

 Şi colinda noastră nu-I mai lungă 
Să trăiască cine-o ascultă 
La anul şi la mulţi ani! 
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Proiect de activitate comună părinți-elevi 
,, Ne pregătim de primăvară!” 

 
Autor: prof. Nedelcu Oana-Mălina 

Școala Gimnazială comuna Amaru, jud, Buzău 
 
                                                  
  ARGUMENT 
 
„Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, el intră în civilizație.” 

(Maria Montessori) 
 
Caminul in care creste, caldura sau indiferenta acestuia ii vor influenta puternic modul de viata, 

personalitatea si curajul de a aborda viata. 
Familia de azi,prin structura si mod de viata, este deschisa timpului modern, incercand o 

adaptare continua. Uneori insa, in domeniul educatiei, posibilitatile ei fiind depasite de 
complexitatea vietii sociale, are nevoie de sprijin si susutinere, oferite de programele educationale 
initiate de scoala. 

Activitatile organizate cu parintii vor fi un mijloc eficient de culturalizare pedagogica a 
parintilor, care vor deveni aliatii nostri in educarea copilului. 

Prin parteneriatul scoala-familie-elev actiunile vor fi dirijate spre scopuri comune. 
Eforturile conjugate ale parintilor cu cadrele didactice presupun cunoasterea reciproca si 

punerea de acord in orice demers pedagogic privind consolidarea interactiunilor si relatiilor dintre 
parinti si copii. 

                         
ALEGEREA TEMEI 
Pentru a satisface nevoile , atat ale parintilor cat si ale elevilor si cadrelor didactice, am stabilit 

urmatoarele: 
SCOPUL PROIECTULUI: 
- dezvoltarea parteneriatului dintre familie si scoala; 
- formarea si consolidarea unor raporturi echilibrate intre scoala-familie-elev, in masura sa-i 

confere copilului sentimentul de siguranta atat de necesar structurarii armonioase a personalitatii 
sale; 

OBIECTIVE SPECIFICE:                                                                              
- consilierea parintilor privind problematica cunoasterii si autocunoasterii; 
- dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin metode si tehnici specifice; 
- stabilirea unei relatii de comunicare deschisa, continua si eficienta; 
- gasirea solutiilor de imbunatatire a comunicarii cu copiii; 
- determinarea implicarii constiente in educatie; 
- dezvoltarea competentelor de lucru cu familia elevului; 
 
DURATA PROIECTULUI: 1 martie-8 martie  
TEMATICA: 

I. CUNOASTEREA INTERPERSONALA 
II. CUNOASTERE SI AUTOCUNOASTERE 

III. COMUNICAREA IN FAMILIE 
IV. DISCIPLINA SI PEDEAPSA 

 
TIPURI DE ACTIVITĂȚI: 
Exercitiul de antrenament creativ 
Jocul de rol 
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Explicatia 
Simularea 
Lucrul in perechi si in grupe mici 
Dezbaterea 
RESURSE UMANE: 
grup tinta (parinti ai elevilor clasei pregatitoare) 
RESURSE MATERIALE: 
Flipchart, coli pentru flipchart 
Markere 
Hartie A4 si A1 
modele 
ACTIUNI CU CARACTER ORGANIZATORIC: 
Intocmirea biletelelor de informare 
Redactarea si distribuirea biletelelor 
Stabilirea resurselor umane (formarea grupei/grupelor), materiale si de timp necesare 
Procurarea materialelor consumabile 
Identificarea spatiului de lucru corespunzator (sala, aerisire, lumina, caldura) 
 
RESURSE FINANCIARE: fonduri proprii 
PARTICIPANTII vor beneficia de cele mai bune conditii fizice si materiale pentru desfasurarea 

activitatii. 
PARTENERI SI COLABORATORI: parintii si elevii 
MONITORIZAREA 
- prezentarea produsului activitatilor in grup 
- observarea activitatilor individuale 
- observarea implicarii fiecarui participant la dezbateri, activitati frontale, etc. 
REZULTATE ASTEPTATE: 
-mai mare deschidere a parintilor fata de scoala 
-Atitunea schimbata, in sens pozitiv, a parintilor fata de scoala si fata de activitatile organizate 

an scoala 
-Participarea activa a parintilor, alaturi de copii, la activitatile scolare si extrascolare 
-Cresterea intersului, preocuparea sporita a  parintilor fata de activitatile pe care le desfasoara 

copiii lor 
VALORIFICAREA REZULTATELOR OBTINUTE: 
Implicarea activa a parintilor in activitati organizate in scoala (educative, culturale, sportive, 

distractive,etc.) 
Organizarea unor activitati comune parinti – elevi 
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IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE   
ÎN  PARTENERIAT  CU PĂRINŢII/ SERBĂRILE ŞCOLARE 

 
Prof. înv. primar NEDESCA RODICA 

C. N. I. “Carmen Sylva” Petroşani - Hunedoara 
 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe."(D. Almaş) 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. Depinde de talentul şi interesul dascălului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi, care au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale. 

 Având un important caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalităţi de formare a 
caracterului elevilor din clasele primare, serbările aduc un plus în dezvoltarea personalităţii, 
deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor, emoţiilor şi 
sentimentelor acestora. 

 Serbările şcolare prezintă particularităţi diferite  de  activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se 
referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a 
activităţilor. Prezintă un caracter atractiv, un ritm antrenant într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire. Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un 
repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Orice serbare şcolară reprezintă o sărbătoare, atât pentru copii, cât şi pentru dascălii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau învăţător. Organizăm aceste minunate 
activităţi, deoarece părinţii sunt încântaţi să fie implicaţi în procurarea sau confecţionarea 
costumelor, dar şi în postura de spectatori ai propriilor odrasle, atunci când aceştia evoluează pe o 
scenă. Şi nu sunt de condamnat! Atât pe scena şcolii, cât şi pe cea a vieţii personale, pentru fiecare 
părinte, copilul său este actorul principal! 

Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Verificăm 
astfel, de câteva ori pe an, că şcolarii şi-au însuşit informaţiile transmise şi le dăm posibilitatea de a 
aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, şcolarul 
îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de 
frumos, aptitudinile pentru arte. 

Tot prin intermediul serbărilor îi învăţăm pe elevi să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi 
tradiţiile în care s-au născut, să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe 
români. Trebuie să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc 
fără de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de fapt, noi românii, pe acest pământ. 

În prag de sărbătoare creştină am ales un montaj de serbare, gen şezătoare, presărată cu 
strigături, proverbe şi zicători culese din vatra satului românesc ! Am încercat ca de fiecare dată, să 
păstrez nealterată înţelepciunea ţăranului român şi autenticitatea tradiţională, de la ţară. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită cu 
care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice, ce vor îmbogăţi viitoarea activitate 
individuală şi socială.  

Recuzita utilizată are de asemeni o importanţă deosebită. Îmbrăcându-i în costumele populare 
momârlăneşti (din zona Văii Jiului), le citeşti bucuria şi mândria de a purta aceste straie. Sfintele 
Sărbători de iarnă trezesc în sufletele noastre, emoţii pozitive, bucurii demult apuse, ne întorc în 
copilărie pe fiecare dintre noi, adulţii. Bunul Moş Crăciun, bradul strălucitor minunat împodobit, 
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glasurile cristaline ale micilor colindători, acordurile de ,,leru-i, ler,, şi clinchetele clopoţeilor 
scuturaţi de micii urători, prevestesc belşugul şi fericirea, în zilele de sărbătoare ce vor urma. 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte. Prin conţinutul ei, rolurile, poeziile sau replicile transmit un anumit 
mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop 
comun, reuşita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbării culminează în ziua 
desfăşurării ei, când tensiunea afectivă ajunge la maxim. Astfel, anunţarea, pregătirea şi participarea 
la serbări este acţiunea în care copilul se obişnuieste să trăiască în colectiv, să muncească în, şi 
pentru echipă, să se debaraseze de timiditate, să îndeplinească sarcini şi să-şi asume responsabilităţi. 

Finalul culminează cu recompense primite de la Moş Crăciun, fapt ce îi bucură fantastic şi face 
ca serbarea de iarnă să fie preferată, în defavoarea altor serbări prilejuite de alte evenimente. 

Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta, 
adaptate particularităţilor psihologice şi de vârstă şi să-l afecteze favorabil psihologic. Sensul unui 
spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a costumaţiilor şi decorurilor, 
de participarea afectivă a copilului. Atunci putem afirma că scopul a fost atins! 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi de partenerii care conlucrează în realizarea actului instructiv-educativ. 

 
 
Bibliografie: 
 

Potolea, Dan şi Păun Emil, Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Editura 
Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, ”Tradiţiile şi obiceiurile româneşti”, Editura Nico 
Revistă  învăţământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped 
Revistă  învăţământ primar, nr.2-3/2001, Editura Discipol 

 

539



 

ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE ÎN PREJMA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 
PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
NEGREA CARMEN, PROFESOR , 

GRĂDINIŢA CU P. P.: „RAZĂ DE SOARE”, CLUJ-NAPOCA 
 
 

Parteneriatul educaţional este una dintre cerinţele-cheie ale pedagogiei contemporane,este un 
concept şi o atitudine.Acesta presupune: 

-egalizarea şanselor de participare la o acţiune comună 
-interacţiuni acceptate de participare de toţi partenerii 
-comunicare eficientă între participanţi 
-colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolulu său diferit) 
-cooperare (acţiune comună cu interrelaţii şi roluri comune) 
Cele mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei sunt cele 

informale,deoarece îi determină să se simtă valorizaţi şi utili,parte activă şi importantă a vieţii 
instituţiei.Acestea  presupun o comunicare mai familiară şi permit împărtăşirea ideilor,luarea 
deciziilor într-o atmosferă mai relaxantă,mai caldă,mai plăcută.Dintre multele practici (activităţi 
culturale,vizite,excursii,drumeţii,concursuri,ziua porţilor deschise,voluntariat,spectacole),poate cea 
mai aşteptată, îndrăgită şi motivantă este serbarea de Crăciun.Acum este momentul în care copiii 
sunt mai buni,disciplinaţi,empatici ,şi au mai mult autocontrol crezând în „viziunea” Spiriduşilor. 

Înainte de a ne bucura de darurile Moşului ,am convenit cu părinţii să demarăm o acţiune 
caritabilă sub denumirea:” Să învăţăm să fim mai buni!” 

Scopul: 
Formarea principalelor valori morale la copii prin  activităţi de caritate iniţiate cu ocazia unor 

sărbători  şi tradiţii româneşti. 
Obiective: 
-Responsabilizarea copiilor,părinţilor pentru implicarea şi aplicarea unor acţiuni de caritate. 
-Formarea unor sentimente de  afecţiune,compasiune,întrajutorare a celor aflaţi în dificultate 
-Învăţarea empatiei la copii cu ajutorul şi sprijinul familiilor copiilor.     

Calendarul activităţilor 
Activita

tea 
Conţinut Responsabi

lităţi 
Perioa

da 
Lansarea 
acţiunii  în 
rândul 
părinţilor 

Discuţii individuale cu părinţii 
Lansarea scrisorii de  intenţie pe grupul părinţilor 
Consultarea educatoarelor cu doamna director privind 
această iniţiativă 
Stabilirea responsabilităţilor 

Educatoarele 
grupei 
Director 

Septem 
brie 2018 

Diseminare
a 
informaţiil
or 
referitoare 
la actiunile 
ce se vor 
desfăşura 

Anunţarea activităţilor pe grupul părinţilor 
Poveştile educatoarei:” Ce înseamnă bunătate?” 
„Cum îi putem ajuta pe oamenii în dificultate? 
Joc de rol:”Dăruieşte-mi  un obiect/ o supriză ,ca să îmi 
produci  o bucurie !” 
Confecţionarea puşculitei „Albinuţa”,un bănuţ pentru 
cei nevoiaşi! 
Colectarea unor obiecte/imbrăcăminte, alimente, 
jucării, rechizite,  pentru  a le dărui. 
Să facem cumpărături, învăţarea valorii banilor. 
Semnarea tabelului nominal de către părinţi privind 
implicarea în acestă iniţiativă. 

Părinţii 
copiilor 
Educatoarele 
Copii 
 
 
 
 
 
 
 
 

octombrie
-
noiembrie 
2018 

540



 
Vine Moş 
Crăciun 
Serbare 

Oferirea de către copii, copilului /colegului M. a 
darurilor pregatite 
Achitarea taxei de masă în avans de către unii părinţi 
pentru colegul M. 
Oferirea de dulciuri cu ocazia venirii Moşului 
Realizarea unui album  
Surprinderea unor filmuleţe motivaţionale susţinute şi 
argumentate de către copii despre ce 
înseamnăiubire,compasiune,generozitate,diferenţe,sără
cie etc. 

Părinţii 
copiilor 
Educatoarele 
Copii 

Decem 
brie 
2018 

 
     Există mai multe aspecte care definesc parteneriatul dintre grădiniţă şi familie:avantajele pe 

care le implică,motivele care stau la baza acestui parteneriat,rolurile cadrelor didactice şi ale 
reprezentanţilor conducerii din învăţământul preşcolar şi rolurile părinţilor,blocajele care pot 
interveni în relaţia de parteneriat grdiniţă-familie. 

  Motivele pentru care grădiniţa şi familia realizează parteneriate sunt următoarele: 
responsabilitatea părinţilor faţă de educaţia copiilor lor,influenţa atitudinii părinţilor asupra 
rezultatelor şcolare ale copiilor,în special asupra motivaţiei învăţării,îndeplinirea nevoilor copilului 
de a fi iubit,acceptat şi dorit,de a fi aprobat,de a fi integrat într-o comunitate. 

  Se poate concluziona… 
 În grădiniţă munca educativă se realizează cu mai mult succes dacă este atrasă 

participarea familiei. 
 Părinţii au ocazia să-şi cunoască mai bine copiii,modul lor de manifestare în 

colectiv,modul de relaţionare cu ceilalţi ,calitatea răspunsului la solicitările educatoarei. 
 Părinţii înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care să le aplice 

în munca cu proprii copii,acasă. 
 Se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi ,iar 

părinţii cunoscându-se mai bine între ei pot colaboa în luarea deciziilor privind interesele 
comune în activitatea din grădiniţă. 

Pentru realizarea educaţiei copiilor colaborarea strânsă familie -grădiniţă este o condiţie absolut 
necesară.Ea va da rezultate numai dacă este organizată după forme verificate şi confirmate de 
practica învăţămantului preşcolar. Le va permite părinţilor mobilizarea în munca de sprijinire, de 
decizie a acţiunilor grădiniţei în educarea copiilor. 
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MAGIA SᾸRBᾸTORILOR DE IARNᾸ 
 

Prof. Negreanu Ana 
Scoala Profesionala Tarlisua, Jud. Bistrita-Nasaud 

 
 
Iarna, anotimpul atât de iubit de copii, a venit devreme, a adus ninsoare şi un strat de zăpadă 

considerabil. Primii fulgi au acoperit ţinutul nostru de basm, cu o mantie curată şi strălucitoare. 
Elevii mei din clasa a-V-a au început pregătirile pentru întâmpinarea lui Moş Nicolae. 

Întrebările lor nu contenesc. 
- De unde vine? 
- Cine este? 
- Dumneavoastră credeţi că există? 
- Oare am fost destul de cuminti? 
- Vom primi câte o nuieluşă? 

Vorbim mult despre Moş Nicolae, suntem emoţionaţi şi aşteptăm cu nerăbdare sosirea lui. I-am 
scris scrisori şi l-am rugat să nu ne uite! 

Sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae e numită de către sătenii noştri Sânnicoara şi marchează 
instalarea sezonului de iarnă. Întregul sat se află în aşteptarea sărbătorilor  care să umple sufletele 
oamenilor de bucuria sfânta. 

După Sânicoara începem repetiţiile pentru colinda de Crăciun. La ora de religie, am învăţat  că 
sărbatoarea  Crăciunului este cea mai însemnată sărbătoare de iarnă, prin care este cinstită naşterea 
lui Isus  Cristos,  Mântuitorul lumii, adică martirul, iniţiatorul şi propovăduitorul Creştinismului. 

Crăciunul este sărbătoarea care aduce multă bucurie în rândul copiilor, părinţilor şi bunicilor. 
Elevii mei  aşteaptă cu emoţie ajunul Crăciunului când, organizaţi în cete şi însoţiţi de părinţi sau de  
bunicii aflaţi încă în putere, vor merge pe la casele din sat cu colinda, vestind naşterea Domnului. 

In ajunul Crăciunului, dis de dimineaţă, gospodinele pregătesc bucate alese şi daruri pentru 
colindători.In case miroase a cozonac şi scorţişoară, iar brăduţii împodobiţi aşteaptă să se ascundă 
sub ei cadourile mult dorite. 

După tradiţie, copiii  care merg la colindat primesc  colăcei, nuci şi mere  pe care le adună în 
traista lor. Osteneala lor de a umbla pe la case ducând vestea bună este răsplătită şi de fericirea celor 
care îi primesc cu mare drag. 

Emoţia lor se transmite gazdelor şi magia Crăciunului îi învăluie pe toţi cei care colindă sau 
primesc colindători,  recunoscători  fiind cu toţii  pentru darul cel mai de preţ oferit nouă tuturor de 
către Dumnezeu. 

Copiii învaţă de la părinţii şi bunicii lor colinde vechi, obiceiuri legate de Crăciun, de Anul Nou 
şi Bobotează. Întâlnirea cu părinţii si bunicii organizată la nivelul clasei şi repetarea  împreună a 
colindelor ne-a apropiat, ne-a dat prilejul de a ne cunoaşte şi de a învăţa unii de la alţii. 

Unii parinţi au venit la întâlnire cu “steaua” sau cu “turca”. Aceasta din urmă este o capră cu 
“ciucuri” şi cu botul sub forma unui cioc ascuţit, confecţionat din două bucăţi subţiri din lemn. 
Capra a fost purtată de un copil iar noi toţi, elevi, părinţi şi profesori ne-am bucurat de colindători. 

Atmosfera care s-a creat ne-a unit şi ne-a înălţat sufleteşte. Elevii ştiau acum şi “Steaua”, şi 
“Capra”, şi “Turca”, precum si multe dintre colindele pe care le-au cântat parinţii şi bunicii lor în 
anii care au trecut ( “Colo sus în vremea ceea”, “Ziurel de ziuă”, “Astăzi s-a născut Hristos”, etc). 

Elevii mei au înţeles cât de important este ca ei sa înveţe colinde vechi, obiceiuri ale locului  
legate de sărbătorile de iarnă şi să le păstreze ca pe nişte comori pentru generaţiile viitoare. Astfel, 
oamenii din satul nostru vor putea şi peste ani şă-şi unească glasurile şi inimile, cu smerenie şi 
speranţă, la fiecare Crăciun. 

 
 
 

542



 
MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 
 

Prof. Negreanu Stefan 
Scoala Profesionala Tarlisua, Jud. Bistrita-Nasaud 

 
 
 
Odata ce primii fulgi de zapada au inceput sa cada, eu si elevii mei din clasa a VII-a incepem 

pregatirile pentru serbarea de Craciun. 
 
Cand rolurile sunt impartite si repetitiile pot incepe, febra pregatirilor de Craciun ne cuprinde pe 

toti. Ne gandim la micul Isus si rolul sau in lume, la darurile pe care le vom primi, la bucuria 
reunirii familiilor si incepem sa cautam persoane carora le putem si noi face o bucurie.  

 
Centrul social din comuna, care gazduieste persoane in varsta, l-am vizitat in fiecare an, 

oferindu-le  cadouri si colinda noastra. Ei sunt singuri de Craciun si ne primesc cu multa caldura, 
considerandu-ne nepotii lor si noi bunicii nostri.  

 
Cadourile oferite au fost pregatite cu multa dragoste de elevi, ei colectand din timp lucruri 

folositoare, dar si mici suveniruri care sa le aminteasca de caldura familiei. Micii voluntari au pus 
un strop din sufletul lor curat in fiecare cadou, confectionandu-le felicitari tematice in care au scris 
calduroase urari.  

 
Ca in fiecare an ii invitam la serbarea de Craciun dar ei nu pot veni. Acum le-am promis ca vom 

filma serbarea si vor putea sa ne vada.  
 
Serbarea de Craciun incepe cu sala plina, iar noi suntem emotionati peste masura. Colindam 

impreuna cu spectatorii nostri: colegi, profesori, parinti, iar atmosfera e inaltatoare. Sceneta 
pregatita are ca subiect nasterea Mantuitorului Isus Cristos, este urmarita cu emotie si suntem 
aplaudati si laudati de cei prezenti. 

 
Primim din partea Consiliului Local daruri, dar noi stim ca bucurua este mai mare atunci cand 

daruiesti. Mereu le spun asta elevilor mei, dar am simtit chiar noi bucuria de a oferi si am vazut 
lacrimi de bucurie in ochii bunicilor din Centrul social. 

 
De Craciun se naste in noi dorinta de a darui, de a iubi; sarbatoarea nasterii Domnului ne 

transforma  pe toti: ne face mai buni, mai generosi, mai atenti la nevoile celorlalti. 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

Prof. Negricioiu Mariana 
Școala Gimnazială Alimpești, jud. Gorj 

 

„Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de 
ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor. ” 

-A.S. Makarenko- 

 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte - chiar dacă rezultatele nu se văd imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la bază influenţa unui bun învăţător!” 
- Helen Exley - 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 
estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale 
cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
- instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate; 
- agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor 

probleme educaţionale; 
- membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării 

copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); 
- influentele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului; 
- programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc 
părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea, 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii.  Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în 
care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’.  Uneori părinţii 
uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea 
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armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie şi 
şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe 
şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru 
şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 
succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute.  Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii.  Ea este factorul decisiv şi pentru  formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este 
numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea dintre şcoală şi 
familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când 
este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi şcoală .  Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. 
Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

- calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
- percepţiile fiecăruia; 
- atitudinile care îi caracterizează; 
- caracteristicile instituţiei şcolare; 
- caracteristicile familiei; 
- modul de comunicare. 

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

- prezenţa la şedinţe şi lectorate; 
- asistarea elevilor în efectuarea temelor ; 
- participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; 
- organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
- organizarea unui colţ verde în şcoală; 
- atragerea unor fonduri pentru şcoală ; 
- susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 

O comunicare optimă educatoare/ învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod 
pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de 
comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care 
favorizează  dar şi  blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre 
ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

Factori care favorizează comunicarea: 
- transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă 

părinţilor; 
- evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 
- mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
- capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte 

problemele; 
- evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu 

aceştia; 
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- rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 
- sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 

Există două teorii importante privind relaţia şcoală-familie: teoria profesionalismului şi teoria 
schimbului. Teoria profesionalismului consideră că un element esenţial serviciul făcut altora, fără a 
se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională. Teoria 
schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un  câştig  personal, un salariu asigurat, o 
competiţie restrânsă.  

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din 
datoria profesională a profesorului deoarece: părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea 
învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt responsabili 
legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel 
de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, 
determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia.   

Modelul moral-civic propus de şcoală ( comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, 
corectitudine)  găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate  ajuta  
prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  afişăm.   Asadar,  e  o  sarcină  a  şcolii  să  
identifice  situaţiile  problemă,  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe     cât  posibil  strategiile  
educative  în  favoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de    colaborare  şcoală-familie  
este  determinantă  în  educarea  copiilor. Una  dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  
familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  aceasta  cu  şcoala  este  orientarea  şcolară  şi  
profesională.  Cei  mai  mulţi  părinţi sunt  bine  intenţionaţi  în  alegerea  unei  şcoli  pentru  
copilul  lor .  Dar,  de  multe  ori,        buna  intenţie  şi  buna  credinţă  sunt  tocmai  sursele  
greşelilor  lor  deoarece  acestea  nu ţinloc  de  competenţă. Greşelile  părinţilor  decurg  uneori  şi  
din  prea  mare  dragoste  pe  care  o  poartă  copiilor. De  aceea,  între  familie  şi  şcoală  trebuie  
să  existe  o  permanentă  colaborare.   Un parteneriat familie-școală este relația cea mai profitabilă 
pentru toți cei ce participă la acest demers. 

Parteneriatul  va  fi  eficient  dacă  fiecare  parte  va  reţine  că  acelaşi  subiect  este  copilul  
nostru  şi  şcolarul  nostru.  Cadrele  didactice  află  cum  este  fiecare  copil,  în  ce  mod        
ajunge  mai  repede la  succes,  ce  îl  interesează  şi  îl  pasionează,  iar  părinţii  vor  cunoaşte în ce 
momente să îl susținăpe școlar, în ce felsă-l motiveze.  

Şcoala  este  factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  să  contribuie  la  dezvoltarea  
societăţii. Procesul  de  învăţământ  este  cel  care  conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  
omului.  Misiunea  şcolii  este  aceea  de  a  contribui  la  realizarea  idealului  educativ  impus  de  
cerinţele  vieţii  sociale. Menirea  şcolii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  
cunoştiinţe  cât  mai mare, ci și de a stimula calitatea de om.  Ora  de  dirigenţie  este  cea  în  care  
ne  putem  apleca  asupra  acestei  laturi .  În  acestă  orăse  urmăreşte  valorificarea  abilităţilor  de  
interrelaţionare,  de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  
formarea  şcolară  și  profesională. Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  
substitui.  Se identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  
rând,   

Asupra părinților pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative. „Niciodată  familia  
nu  a  fost  mai  solicitată  și  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de   mare  ca  azi” – Boutin  şi  
During,  1994. 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
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Magia Crăciunului în sufletele copiilor 

Prof. Neica Corina,                                                                    
G.P.P. „Lucian Grigorescu“, Medgidia 

 
Despre magia și spiritul Crăciunului se pot scrie pagini întregi. Indiferent că suntem copii sau 

adulți, cu toții simțim aceeași plăcere atunci când, stând în jurul bradului de Crăciun, ascultăm 
colinde sau atunci când primim colindători în Ajunul Crăciunului.  

Pornind de la semnificația religioasă a Crăciunului, nașterea lui Iisus, se naște tradiția de a 
colinda. În Ajunul Crăciunului, cete de colindători de diferite vârste, merg din casă în casă pentru a 
vesti prin intermediul colindelor, nașterea lui Iisus. Colindătorii sunt așteptați de către gazdele 
îmbrăcate frumos, în unele zone ale țării mai păstrându-se încă obiceiul de a îmbrăca straie populare 
în zile de sărbătoare și  sunt primiți în casele ce lucesc de curățenie, pentru a fi serviți cu nuci, 
colaci și cozonac cald. Obiceiul colindatului este un obicei străvechi nu numai la noi ci și la alte 
popoare și constituie o tradiție care trebuie transmisă din generație în generație, astfel încât și 
urmașii noștri să se bucure de această tradiție și să transmită mai departe.  

În dimineața de Crăciun, copiii se trezesc și merg la brad să vadă ce cadouri au primit de la Moș 
Crăciun. Este un moment încărcat de emoție deoarece ei știu că doar copiii cuminți primesc cadouri 
iar seara de Ajun constituie moment al meditației pentru mulți dintre ei: „Oare vine Moșuꞌ? Oare 
Moșuꞌ știe că nu am mâncat tot și am supărat-o uneori pe mami?“. Toate aceste temeri dispar în 
momentul în care, descoperă sub brad răsplata Moșului și nimic nu le mai poate șterge de pe chipuri 
expresia de uimire și zâmbetele largi. 

Obiceiul colindatului de către copii este foarte frumos și adevărat descris de către marele nostru 
povestitor, îndrăgit de către toți românii, Ion  Creangă. În „Amintirile“ sale din copilărie, Nică ne 
povestește cum, după îndelungi rugăminți adresate tatălui său de de a-i face un buhai, se hotărăște 
să plece la urat numai cu „beșica“ de porc, de teamă să nu-l descalțe tatăl său și să nu mai poată 
merge la urat. Împreună cu alți prieteni, acesta pornește la colindat și după ce sunt alungați de către 
popa Oșlobanu și de nevasta lui Vasile Aniței, înghețați de frig și flămânzi, se hotărăsc să plece 
fiecare la casa lui, hotărând ca și în anul următor să se întâlnească pentru a merge la colindat.   

Satul românesc păstrează cel mai bine datinile acestei sărbători. În zilele premergătoare 
Crăciunului, gospodinile fac curat în case și gătesc, la fiecare casă mirosind a cozonaci, colaci și 
alte bunătăți pregătite atât pentru masa de Crăciun cât și pentru primirea colindătorilor. Tradițiile și 
obiceiurile românilor sunt valori ale poporului român care trebuiesc păstrate și transmise mai 
departe, o eficientă modalitate de a realiza acest lucru fiind promovarea tradițiilor în cadrul școlilor 
și grădinițelor, preșcolaritatea fiind vârsta optimă pentru asimilarea și interiorizarea acestor valori 
neprețuite pentru poprul român. Promovarea tradițiilor de Crăciun se pot realiza în grădinițe și școli 
într-un mod plăcut, prin realizarea de serbări, de activități cu părinții și copiii sau prin colindarea 
unor instituții din oraș/sat, dându-le copiilor ocazia să experimenteze, să cunoască obiceiurile 
poporului nostru, să simtă magia sărbătorilor de iarnă. 

Serbările organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii preșcolari sau de vârstă 
școlară mică constituie cea mai eficientă metodă de interiorizare a datinilor și obiceiurilor 
strămoșești care se practică în preajma sărbătorilor de iarnă. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează bună dispoziţie. Ele pot lua 
forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor și la având o importanță educarea preșcolarilor. În 
primul rând, prin conținutul lor transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și 
depun un efort susținut pentru realizarea unui scop comun și anume, reușita serbării. 
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La vârsta preșcolară sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paște. 
Educatoarele încearcă să transmită din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile 
așa cum le-am moștenit de la străbuni, serbările fiind o ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor 
populare și a obiceiurilor românești. Ele sunt un izvor de bucurii și de satisfacții care creează 
copiilor o stare de bună dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și estetice. Copiii 
trebuie să interpreteze diferite roluri: cântăreț, dansator, povestitor etc., formându-se sau 
perfecționându-se o serie de abilități artistice.  

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumusețe a datinilor strămoșești și a tezaurului folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul 
popular specific sărbătorilor. Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece 
și dansuri populare, gândiți-vă că priviți un moment, oglinda și sufletul acestui popor ce a 
considerat păstrarea tradiției o datorie și o onoare. 

În concluzie, magia Crăciunului este în noi toți și se manifestă prin acțiuni concrete cum ar fi 
colindul, îmbrăcarea portului național, împodobirea bradului de Crăciun, primirea lui Iisus în casele 
noastre prin rugăciune și fapte bune dar mai ales prin cultivarea acestor obiceiuri în rândul copiilor 
încă de la vârste fragede, prin oferirea de exemple pozitive copiilor, care vor duce mai departe la 
rândul lor, această tradiție. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Neiconi Elduța-Liliana,  
Col. Naț. ,,I.C.Brătianu’’ Hațeg 

 
 
Şcoala are un rol major în educarea copiilor/elevilor, alături de familie, dar și de întreaga 

societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Activitățile 
educative școlare și extrașcolare vin în completarea formării şi dezvoltării personalității elevilor. 

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Prin implicarea părinților în activitățile educative cred că acestea vor fi mai atractive pentru elevi, 
iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
elevului, realizând, astfel progrese foarte mari în activitatea didactică. 

Școala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului/elevului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 

Pentru a obține progrese elevii trebuie antrenați în cât mai multe activităţi extraşcolare, 
abordând diferite strategii, metode şi tehnici adecvate fiecărui nivel, toate având la bază colaborarea 
directă şi permanentă între profesor, părinte şi elev.  

În vederea realizării unui proiect educațional, se pot încheia parteneriate între școală şi familie 
care au la bază următoarele obiective: 

 implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, 
managementul clasei, programe şcolare, standarde de performanţă); 

 cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în 
pregătirea temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale; 

 conştientizarea progresului sau eşecului elevului, a schimbărilor survenite în evoluţia 
lui, precum şi încurajarea încrederii în forţele proprii; 

 implicarea părinţilor în realizarea/scrierea unor materiale didactice (planşe, afişe, 
etc.); 

 identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, 
psihică (legate de adaptarea sau inadaptarea şcolară a elevilor); 

 organizarea activităţii extraşcolare şi gestionarea timpului liber. 
    Rezultatele aşteptate sunt:  

 îmbunătăţirea situaţiei şcolare; 
 asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării; 
 bune practici pentru părinţi; 
 interesul părinţilor pentru şcoală; 
 părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii; 
 părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor; 
 părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor; 
 copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură; 
 copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp 

liber; 
 copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni; 
 şcoala va avea un real sprijin în părinţi în actul de instruire şi educare; 
 părinţii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi 

educarea elevilor;  
În concluzie, acest parteneriat presupune  interacțiune,  colaborare şi cooperare între factorii 

educaționali școală-familie-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi 
vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa 
vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane.  
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STIMULAREA  LECTURII ÎN  ȘCOALĂ PRIN ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE 

 
Prof.dr. Cristina Gabriela Nemeș 

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bălan, Harghita 
 
 
Activitățile extracurriculare se înscriu în ansamblul formelor moderne de instrucție și educație, 

fiind complementare procesului de învățământ care se desfășoară la clasă. 
Acest gen de activitate se organizează pe  principiul liberului consimțământ, potrivit normelor 

specifice fiecărui tip de activitate în parte, evitându-se supraâncărcarea elevilor. Important este 
faptul că la organizarea unei astfel de activități trebuie să se țină cont de interesele și preocupările 
elevilor, de vârsta acestora, precum și de anumite posibilități de realizare pe care le au. 

Cele mai cunoscute forme de activități extracurriculare sunt cercurile de elevi-activități 
organizate la fiecare disciplină școlară. 

În cadrul Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu” din Bălan funcționează un Cerc de Lectură care 
are drept moto: ”Cartea care mi-a schimbat viața”. Acest cerc funcționează încă din anul 2007 și pot 
spune că acest gen de activitate vine în ajutorul elevilor, mai ales celor care se pregătesc intens 
pentru examenul de Bacalaureat.  

Astfel că, prin înființarea acestui Cerc de Lectură, am urmărit, pe de-o parte, reușita elevilor la 
disciplina Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat și, pe de altă parte, 
reușita acestora în viață.  

Desigur, programul cercului este în concordanță cu programa școlară și se pune accent pe 
lectură și discuții libere, urmărindu-se  ca exprimarea orală  să fie cât mai corectă. 

Legat de cele 2 obiective, expuse anterior, sunt două premise: 
 Dragostea pentru Cuvânt 
 Creativitatea și originalitatea 

Exercițiul lecturii, a unei lecturi eficiente, nu se poate realiza decât într-un mediu atractiv, 
bunăoară Biblioteca școlară sau CDI-ul în care sunt utilizate materiale didactice moderne la 
îndemâna cadrelor didactice dar și ale elevilor. 

Încă de la începutul anului școlar, împreună cu elevii, se pot stabili următoarele: 
 Tipul fiecărei activități care se va desfășura în cadrul Cercului de Lectură 
 Denumirea activității 
 Regulamentul de funcționare 
 Durata și timpul ( poate avea loc săptămânal sau lunar) 
 Resurse umane  
 Resurse materiale 

Scopul principal al acestui Cerc de Lectură constă în cunoașterea adevăratelor valori culturale 
naționale și universale. Ceea ce va menține continuitatea acestei activități este atractivitatea. De 
aceea se vor desfășura activități atractive care să dezvolte creativitatea elevilor și să pună în valoare 
originalitatea acestora. 

Un rol important vor avea discuțiile libere, comentariul pe marginea operelor literare care vor 
contribui la dezvoltarea capacității de exprimare a elevilor.  

 
Bibliografie: 
 

1. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2006. 
2. Stoica, Adrian, Creativitatea elevilor, E.D.P. București, 1983.   
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR  EDUCATIVE  REALIZATE                             
IN PARTENERIAT  CU  PARINTII 

 
Prof. inv. Primar. NETEJORU  RELUTA 
SCOALA  GIMNZIALA NR. 1 VIDELE 

 
Motto: „Creativitatea presupune punerea la lucru a imaginaţiei. Într-un fel, creativitatea 

înseamnă imaginaţia aplicată”.(Ken Robinson, O lume ieşită din minţi) 
În contextul educaţiei actuale, centrată pe elev, promovarea tradiţiilor de iarnă în şcoală devine 

o provocare atât pentru elev, cât şi pentru profesor. Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a 
valorificării creativităţii, a valorilor etice şi estetice, a actului didactic în rândul preşcolarilor şi al 
şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o abordare interdisciplinară, o colaborare între desen, 
literatură, muzică, tehnici manuale de realizare a produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în 
capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii 
sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi 
interpersonale).  

Prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, activităţi în cadrul unor 
proiecte de parteneriat internaţional , dar şi proiecte cu parteneri locali (şcoli din acelaşi judeţ sau 
din judeţe diferite ), se dezvoltă, în primul rând, abilităţile soft (personale şi interpersonale): 
capacitatea elevilor de a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele, capacitatea de a lucra în echipă, de 
a răspunde în mod pozitiv şi sensibil unei situaţii noi. Aceste abilităţi trebuie dezvoltate prin 
asemenea activităţi, deoarece devin factori cruciali în educaţia prezentă şi viitoare la nivel mondial, 
dar au un impact puternic şi în viaţa de familie, la locul de muncă al viitorului adult. 

Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o componentă etică, dar 
şi una estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în practică valorile de bine,pozitiv, frumos şi 
adevăr. Puşi în situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în societate, probând şi noţiunile 
teoretice specifice Educaţiei Civice. Profesorii, parteneri în educaţie, evidenţiază prin profilul lor 
comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională. Ei organizează activităţi distractive şi 
creative prin care îi învaţă pe copii valoarea sacră a datinilor noastre strămoşeşti de iarnă, pentru 
„devenirea întru fiinţă” a fiecărui individ şi asigurarea continuităţii spirituale a neamului românesc. 
La rândul lor părintii şi ei parteneri în actul educational ,sunt cei care sprijină atât elevul cât şi 
profesorul şi dau o mână de ajutor în realizarea activitătilor propuse . 

Esteticul se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor ,dar si al parintilor în 
timpul serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, 
personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor, 
care nu ar ar trebui  să lipsească la astfel de evenimente. Mai putem vorbi  si de o componentă nouă 
,in afară de sfera educaţiei estetice şi a celei morale –componenta economică, dat fiind faptul că 
elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, atunci când se organizează târguri de 
produse.(,,Târgul de Crăciun “) 

Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, 
iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică.Este necesară  o colaborare directă, 
permanentă între profesor, părinte şi elev. Pentru o și mai bună desfășurare a proiectelor 
educaționale putem încheia un parteneriat școală-familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în 
educarea elevilor”.Iar proiectul educațional ,,Magia sărbătorilor de iarnă “desfăsurat în perioada de 
iarnă, este parte integrantă. 

 

Bibliografie: 
- Ken Robinson, O lume ieşită din minţi, Ed. Publica, 2011, p. 178). 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI POPULARE ÎN SERBĂRILE PREŞCOLARILOR 

 
Nica Mihaela Carmen – Prof. Înv. Preşcolar, Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 

Strati Brînduşa Mihaela – Prof. Înv. Preşcolar, Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
 
 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

calauză a celor mai curate şi mai pline de energie mladite" (D. Almas). Să-i învăţăm pe copii să 
preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au nascut, să-i învăţăm să iubească 
meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sadim în suflet aceste elemente definitorii 
ale identităţii neamului românesc fară de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de 
fapt noi românii pe acest pamânt. Să-i ajutam pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru 
folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflecta cu cea mai 
mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să făcem din creaţia noastră populară o carte de vizita cu 
care sa batem la porţile cunoasterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului obiceiurile şi traditiile strămoseşti au ramas neclintite pastrând valori 
autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasa îndrumati şi pot fi modelati în aşa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoasterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale. Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune 
în manunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii 
reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutam sa cunoasca traditiile românesti si rolul important 
pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste 
timp. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înteleaga mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor şi strigaturilor a unor evenimente tradiţionale - Crăciunul, Paştele, Moş 
Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumuseţea sş bogatia folclorului, diversitatea 
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, armonia limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, a 
colindelor, plugusorului, sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu unele îndeletniciri 
străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii îsi îmbogatesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicatori, strigaturi, patrund în tainele limbii materne si 
în comorile întelepciunii populare. 

Serbările au o importanţa deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbării.  

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. Pentru copii ele reprezintă o distracţie vesela, plăcută, iar pentru educatoare 
constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii.  

Prin interpretarea rolurilor si pregatirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmarim atât 
un efect artistic cât si pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi 
de a păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care sa respecte tradiţiile şi obiceiurile, este necesară o 
adaptare şi prelucrare a repertoriului specific vârstei preşcolare ce cuprinde în forme tradiţionale 
poezii şi cantece specifice. 
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Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică şi energizează gândirea, 
memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul nu 
este trăit, nu poate pune în rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 
gândiţi-vă că priviţi un moment, oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat ăastrarea tradiţiei o 
datorie şi o onoare.  

Serbările din grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv-educativă, ele vizând nu 
numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al copiilor. 

 
Bibliografie: 

1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în  “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti  

2. Ionescu, M.,  (2003), Instrucție şi educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
3. Voiculescu, E., (2001),  Pedagogie preșcolară, Editura Aramis 
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Activităţi educaţionale în parteneriat cu părinţii 
 

Nichita Elisabeta 
Şcoala Gimnazială  Cheţani 

Structura Hădăreni, judeţul Mureş 
 
Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Școala și dascălul nu pot 

suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci 
când între școală și familie există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. Unele 
familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării copilului, pe când 
altele sunt dezinteresate. 

Necesitatea colaborării școală-familie este determinată de patru motive: 
1. părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor;  
2. învățământul este doar o parte din educația copilului; o bună parte a educației se petrece în 

afara școlii;  
3. atitudinea parentală influenţează rezultatele școlare ale elevilor, acţionând asupra motivațiilor 

învățării, unele comportamente ale părinților putând fi favorizate prin dialogul cu școala; 
 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (părinții și profesorii) au dreptul să 

influențeze gestiunea școlară. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și individualizată, bazată pe încredere și cunoaștere 

reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre şcoală și familie, în funcție de 
scopul urmărit și de modul de realizare: 

 *Referatele prezentate în fața părinţilor cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte şi date 
concrete;  

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
*Participarea părinților la activități demonstrative;  
*Convorbirile cu familia;  
*Consultări individuale;  
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții;  
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
*Parteneriatele cu părinţii 
Parteneriatele dintre școală și familie ajută profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile 

școlare ale elevilor, îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar, îmbunătățesc abilitățile 
educaţionale ale părinților, conectează familiile cu membrii școlii. 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare şi, în acelaşi timp, cheia 
succesului, atât pentru învăţător, cât şi pentru elevii săi. Efortul pe care îl face copilul în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită și 
de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile directoare ale învățământului modern 
o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, participant conștient la 
propria dezvoltare. Educaţia extraşcolară-nonformală permite folosirea eficientă şi plăcută a 
timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 
de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică 
a micuţului. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

Proiectul educaţional desfășurat împreună cu părinții poate urmări promovarea unor schimbări 
în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora 
în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului se pot focaliza în 
jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

- Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
- Stimularea activităţii în grup; 
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- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 
concursuri, serbări; 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale, 
antrenându-i în activităşi specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun 
rămas, școală dragă!”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Ziua mamei” sunt foarte cunoscute și foarte 
îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 
sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă. 

Elevii se antrenează într-un număr destul de mare în activităţi extraşcolare şi în domenii diverse. 
În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară 
în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi elev. Un astfel de 
proiect atinge obiective ale educaţiei estetice, a celei morale şi chiar “economice”, elevii și părinții 
desfăşurînd şi acţiuni de”autofinanţare”( târguri de felicitări, de mărțișoare). 
Impactul împlementării unui astfel de proiect se poate concretiza în: 
- receptivitatea crescută a părinţilor la cerinţele şcolii; sprijinirea susţinută a copiilor; 
- mobilizarea elevilor pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură; 
- interesul  crescut al părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber; 
- promovarea intereselor şcolii de către părinţi ca pe propriile lor interese; 
- şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare; 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Importanța parteneriatelor educaționale încheiate între școală și familie 
 

Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac 
Prof. Nicoară Ștefan 

 
Motto: 

,,  Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas”.  ( Socrate ) 
 

Trebuie să recunoaștem faptul că părinții sunt primii dascăli  pentru copiii lor, ei începând 
educarea copilului lor în mediul familial.  Împreună cu părinții, grădinița și școala își au rolul bine 
definit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. 

Părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le acestora nu doar existența 
materială, cât și un climat familial afectiv și moral. 

Familia este și trebuie să fie un model pentru copii. În ordinea firească a lucrurilor, educația 
începe în familie, prin urmare, între factorii educației, familia este și a fost considerată ca factor 
prioritar și primordial. Implicarea elevilor în activitatea școlară, creșterea interesului pentru educație 
se poate rezolva în primul rând prin conștientizarea părinților. Acest lucru se poate face printr-o mai 
mare implicare a părinților în activitatea educativă. De asemenea, s-a constatat că există unele 
familii care vor, dar nu știu cum să se implice în viața școlii, iar alte familii care  nu manifestă nici 
un interes în acest sens. Și totuși, pentru că familia are un rol important în  formarea personalității și 
caracterului copilului alături de școală, există câteva modalități de implicare a acestora în viața și 
activitatea școlară. 

Îndrumarea părinților, atât prin ședințe, cât și prin implicarea lor în diverse activități 
extrașcolare, trebuie să se facă în mod diferențiat, în funcție de nivelul de cultură al părinților cât și 
de particularitățile de personalitate ale acestora. Sintagma românească a „ celor 7 ani de acasă” 
vizează tocmai educația morală, adică, expresia exterioară a acesteia: conduita. Comportamentul 
elevat nu apare de la sine, ci numai în măsura în care părinții se preocupă de formarea lui. 

Comunicarea deschisă și sinceră, încrederea reciprocă între părinși și dascăli, între părinți și 
proprii copii, asigurarea înțelegerii și ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăși dificultățile, 
sunt în măsură să asigure progresul școlar al copilului și dezvoltarea personalității sale potrivit 
particularităților lui de vârstă și individuale. 

O formă eficientă de întărire a colaborării dintre școală și familie o reprezintă parteneriatele 
educaționale. Expresia parteneriat  cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relații mai 
vechi în care familia era doar informată periodic ori la cerere, asupra evoluției copilului în 
activitatea școlară. Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu mediul școlar. 
Familiei îi revin acum mai multe drepturi, dar și sarcini multiple. 

Parteneriatul educațional reprezintă o formă de comunicare, cooperare, colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educațional.El presupune  o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și 
acțiuni educative între factorii educaționali. Realizând un parteneriat cu familia, părinții vor fi 
automat implicați în viața școlară. Parteneriatul se va realiza după un scop precis, și anume acela de 
a întări implicarea părinților în activitatea de tip școlar. Lunar, pot fi realizate o gamă de activități la 
care părinții pot participa cu plăcere: discuții, prelegeri, consiliere educațională, dezbateri pe diverse 
tematici, schimburi de experiență cu alte clase, jocuri didactice cu rol formativ, prezentări Power-
Point, vizite la domiciliu, excursii, concursuri, serbări, etc. Cu timpul, părinții pot înțelege rolul 
esențial al tuturor acestor activități, pot ajunge să aprecieze educația la adevărata ei valoare și poate 
vor simți nevoia să acorde sprijin și ajutor cadrului didactic în acțiunile pe care dorește să le 
realizeze. 

Așadar este  mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinții 
elevilor, primărie, bibliotecă, biserică, poliție, dispensar, căminul cultural ă pentru a realiza educația 
din perspectiva afectivității, a cunoașterii și a reglării trebuințelor, atitudinilor, valorilor și 
motivației care stau la baza unei conviețuiri democratice și integrării în comunitate. 

A educa înseamnă în primul rând răbdare, muncă cotidiană  continuă. 
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Munca în parteneriat vine în sprijinul clarificării unor probleme educative. 
Așadar, educația este o acțiune la care ăși dau concursul școala, familia, întreaga societate, iar 

colaborarea acestor factori implicați este absolut necesară. 
Voi încheia prezentul articol prin celebrul citat al lui Nelson Mandela, care afirma: „Educația 

este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru aschimba lumea”. 
 
 

 
 
 
Bibilografie: 
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2. Vrasmas, E., „Educația și consilierea părinților”, Editura Aramis, București, 2004. 

 

557



Importanța parteneriatului școală-familie 
 

Prof. Nicolae Adriana 
Școala Gimnazială “Mircea Ghițulescu” Cuca, județ Argeș 

 
 
O educaţie de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a elevilor participă în 

mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile 
esenţiale care asigură succesul şcolar. 

Şcoala și familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalităţi 
multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde şi alese din 
societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre 
mijloacele specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. 

Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice,  succesul 
participării va fi mai mare. De pe urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, 
cât şi cadrele didactice, dar mai ales copiii. Cei din urmă simt dragostea şi apropierea părinţilor nu 
numai prin atenţia şi bunăvoinţa care li se oferă acasă, ci şi prin interesul pe care aceştia îl au faţă de 
activităţile desfăşurate la şcoală;  sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut 
necesar pentru dobândirea echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii; trăiesc 
mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei. 

Pe de altă parte, părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi 
efectivă, prin emoţiile trăite alături de copiii lor; au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i 
înţelege mai bine, au posibilitatea să-i observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectivitate. 

În ceea ce privește avantajele școlii putem spune că părinţii pot contribui financiar la realizarea 
unor activităţi, părinţii vor conştientiza că școala desfăşoară un proces instructiv – educativ bine 
fundamentat şi organizat.  

Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important, ce trebuie avut în 
vedere. Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 
influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și 
instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca 
părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu 
se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru 
a reuși în viață.  

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate 
foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele 
superioare ale învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 
opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. În relaţia şcoală-familie, problema 
profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esenţial în cadrul serviciului făcut altora, 
fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică 
profesională.  

 
Bibliografie: 
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Serbările școlare și importanța lor 
 

NICOLAE CORNELIA , prof. Lb. română 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA 

 
Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul 

şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  
Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-
o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual. 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un 
mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. 

 Este necesar ca în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar 
trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative. 

 Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare 
concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. Cea mai mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că, încă de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât 
elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează  influenţele reciproce, 
dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
abilităţilor  şi resurselor  de care dispune clasa de elevi. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 
contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare 
marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului.  
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Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în 
atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, unește colectivul, impulsionează în 
mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, 
memoria, gustul pentru frumos. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl 
cuprinde, serbarea şcolară valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează 
talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie străduinţele 
colectivului şi ale fiecarui elev în parte. Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în 
cadrul programelor pentru a se simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi 
participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. De asemenea, un rol educativ îl au activităţile 
realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi internaţionale. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia . De ce se organizează serbări? Se verifică astfel, de 
câteva ori pe an, dacă micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la diferitele cicluri  şi li se dă  
posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o 
scenetă, preşcolarul ori școlarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie 
să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 
de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, 
şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 
a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc si fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului si stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor si 
condițiilor locale. 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina, ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
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SERBĂRILE  ȘCOLARE 
 

Educatoare: Cristina Nicolae 
Grădinița Wonderland,sediul 1,sector 6,București 

 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de  lumina, ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.”  (Eugen Ionescu) 
 
 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. 

Serbările sunt evenimente deosebite care încununează activitatea din timpul unui semestru sau 
al unui an  școlar. Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează acestea au un rol 
educativ deosebit. Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile 
transmise la grădiniţă,dându-le posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, 
recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. 
Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte, serbările 
contribuind  la stabilirea unei  legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor.În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru 
realizarea unui scop comun, reușita serbării.Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor 
culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim.Astfel, 
pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să traiască în colectiv, 
să se debaraseze de timiditate. 

Acest tip de activități aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă  
plină de plăcere, bucurie.În transmiterea  obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolarilor am 
pornit de la ideea că, nu există un alt element artistic care să poată  fi aplicat multilateral în 
ansamblul procesului educațional ca serbările școlare. Pentru copii, ele reprezintă o activitate 
veselă, plăcută, iar pentru educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul  bucuriei de-a lungul 
unui șir întreg de repetiții.Învățând copiii să desfășoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicăm în 
interpretarea unor roluri pe care le joaca cu plăcere:capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât 
un efect artistic cât și pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și 
păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. 

Pentru ca o manifestare artistică să-și atingă scopul,educatoarea trebuie să aibă în vedere 
următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător al repertoriului; pregătirea organizatorică( 
popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor  adecvat). 

Renunțarea la serbări sau organizarea  superficială, formală a acestora înseamnă sărăcirea vieții 
sufletești a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor 
emoționale. Educatoarea  trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, 
pornind de la o idee tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca 
întregul sa fie unitar și să comunice pregnant cu această idee. Reușita unei serbări trebuie să fie 
consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate 
de pregătire în cursul unei perioade mai îndelungate.  

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu 
afecteze timpul destinat altor activități. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai 
potrivit în felul următor: poeziile, cântecelele și dansurile populare sunt incluse în planificare și 
predate în cadrul activităților comune, apoi repetate în timpul activităților alese,când  munca se 
desfășoară  individual,pentru testarea aptitudinilor și înclinațiilor artistice. 
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Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare 
artistică mai mare și care datorită acestui fapt declanșeaza impresii și emoții estetice mai puternice. 
Montajele literar- artistice se pregătesc  cu grijă de către educatoare, stabilind genericul ușor de 
învățat, cautându-se versurile melodioase și cântecele plăcute urechii.                

Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde în forme 
tradiționale poezii și cântece  potrivite Crăciunului . Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități, 
ornarea și decorarea cu elemente specifice sărbătorilor, constituie un alt prilej de bucurie pentru 
copii,aceștia descoperind tradițiile și obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt și 
prețuiesc frumusețea Crăciunului. 

Costumele populare, ia și catrința, brăcirile și opincile, cămasa și ițarii sunt primenite și 
pregătite pentru spectacolul mult așteptat.În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor 
dansuri populare dă posibilitatea de a cunoaște sufletul tăranului român, raritatea portului și 
cântecului popular. Dansurile populare prin frumusețea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de 
copii și interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările.  

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează,tonifică și energizează gândirea, 
memoria, atenția, imaginația, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia.Dacă jocul și cântecul nu 
este trăit, nu poate pune în rezonantă corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri 
populare,gândiți-vă că priviti un moment,oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea 
tradiției o datorie  și o onoare. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinți,intăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare.  
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Importanța activitaților educative în parteneriat cu părinții 

 
Autor: profesor Nicolae Florina Adela 

Şcoala Gimnazială Gura Ocniței, jud. Dâmbovița 
 
 
Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei tinerilor. Familia este prima şcoală a 

copilului.  
Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 

exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru toată viaţa în 
profilul moral – spiritual al acestuia.  

Familia ocupa un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga 
perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre 
mediile de socializare şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l 
introduce pe tânăr în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi 
fireşti mijloace.  

Familia oferă primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  “Pecetea pe care 
părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii propriilor copii se 
menţine toată viaţa”. (M. Golu)  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către 
membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită 
oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv 
în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare 
în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se 
face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral.  
        Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 
activităţii comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a 
responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, 
deprinderile şi aptitudinile fiecărui adolescent. 

Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate: 
a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în 
îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material; 
b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma: 

- o reuniune de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară; 
-consultarea părinţilor la stabilirea disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale 

clasei şi programului şcolar al elevilor; 
- activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea 

de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

- lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, vizite, excursii, serbări aniversare; 
- reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 
Pentru părinţi, aceste întâlniri colective vor reprezenta un prilej de informare pedagogică 

avizată, de înţelegere a complexităţii fenomenului instructiv – educativ. În general vorbind , aceste 
întâlniri constituie momente optime de conştientizare şi mobilizare a părinţilor în direcţia unui 
parteneriat real ,deoarece  permit schimburi de idei şi opinii, făcând  posibilă întrepătrunderea 
experienţei parentale cu experienţa educatorului şcolar. Bineînţeles că şi pentru  noi ca profesori , 
întâlnirile cu părinţii constituie o reală sursă de ameliorare a stilului educativ, întrucât  relaţiile cu 
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aceştia  pot determina o reconsiderare a atitudinii noastre în raport cu un elev anume sau cu clasa de 
elevi. 

Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia propriului copil şi ei vor avea posibilitatea să 
influenţeze natura acestei educaţii. Modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor 
educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din cadrul societăţii. Învăţământul nu este 
decât o parte din educaţia copilului pe când o bună parte a educaţiei se petrece în afara 
şcolii.Atitudinea părinţilor poate influenţa rezultatele şcolare ale elevilor, în special asupra 
motivaţiilor învăţării, deoarece  unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită 
dialogului cu şcoala,iar cooperarea profesor – părinte este în beneficiul individual al elevului. 

Aşadar , părinţii trebuie să fie antrenaţi în viaţa şcolii , deoarece ei pot contribui la crearea unui 
mecanism coerent în derularea coordonării şcoală-familie. 
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IMPORTANTA SERBĂRILOR ŞCOLARE 

Prof. inv. primar NICOLAE IRINA 
SCOALA GIMNAZIALA BIRSESTI, TIGVENI, JUDETUL ARGES 

 
                                                                
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor . 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 
Serbarea şcolară   
Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor . 

Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la  momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 

scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare. 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun , 
de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Uite, vine Mos Craciun!,, 
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Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte. 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea 

ce favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 

mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare 
a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar: Nicolaescu Ioana, 
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Visina 

 
 
Şcoala și familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalităţi 

multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde şi alese din 
societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre 
mijloacele specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. În cadrul acestei 
colaborări, rolul conducător îl are şcoala.  

Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi nevoilor 
educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. Experienţa noastră 
oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu 
părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre 
valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia 
elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor 
de colaborare a şcolii cu familia.  

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate. Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei 
noastre următoarele: - unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care 
decurge activitatea colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; - persistă acţiunile 
sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt integrate într-o strategie şi 
nu sunt întărite prin alte activităţi necesare; - se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi 
formă rutinieră, cu un conţinut precar şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional.Asemenea 
carenţe influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării colectivului de elevi şi 
îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri 
ai grupului. 

Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare între 
şcoală şi familie trebuie să asigure:  

 
 Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale 
educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ;  

 
 Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte;  

Considerăm că pe aceste coordonate se poate asigura şi îmbunătăţirea formelor de cooperare 
între şcoală şi familie, adaptate cerinţelor specifice societăţii democratice în curs de afirmare.Este 
bine cunoscut faptul,că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa şcolii 
pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale.  

Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important , ce trebuie avut în 
vedere.Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 
influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și 
instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca 
părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu 
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se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru 
a reuși în viață.  

După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de 
teme, în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri 
(exemplu: teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă 
independent). O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al 
activității educative, de formare a unei personalități creative și autonome.  

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 
esenţial în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte 
competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională.  

Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în 
general, de atmosfera creată în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu 
familia trebuie avute în vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între 
şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii 
educative, de formare a unei personalităţi creative şi autonome. 

 

Bibliografie:  

 
1.Pescaru, Băran, Adina, Parteneriat în educaţie ,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004  
2.Anghel, Elena, Psihologia educatiei pe tot parcursul vieţii, Editura Renaissance, Bucuresti, 2010.  
3.Popescu,Neveanu Paul, Psihologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990. 

 
 
 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” 
- Helen Exley - 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Autor Nicolaescu Norina 

 

Una dintre nevoile fundamentale ale copilului este de a-l avea alături pe părinte în activitătile 
sale educative si recreative. Jocul si bucuria de-a se simți valorizati de către părinți si cadrele 
didactice le conferă copiilor resurse nebănuite de adaptare, de creștere și dezvoltare personală.  

Activitățile în care părinții participă activ alături de copii contribuie la menținerea unei relații 
afectuoase între ei și la dezvoltarea unui atașament sănătos. De asemenea, se creează atmosfera unei 
familii strâns unite. 

Participarea părinţilor la unele activităţi organizate în cadrul școlii ( ateliere de lucru, şezători, 
vizite, excursii, activităţi comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora 
în organizarea și  desfăşurarea lor,  le permite părinților o mai bună cunoaştere a particularităţilor 
propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în diverse activităţi.  

Copilul din ziua de azi simte nevoia de a avea alături de el a unor adulţi disponibili pentru a-i 
respecta ritmul de viaţă, de adulţi care să participe la jocurile sale, să fie alături de el în cât mai 
multe activități. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe  acțiuni comune ale 
familiei cu școala. Numai  așa se va produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși 
se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața 
școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai 
bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

 
Prin implicarea  părinților în activitățile școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 

pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 
Atât părinților, cât și școlii, le revine un  rol primordial în dezvoltarea integrală a copilului. 

Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 
Participarea părinților la activitățile educative organizate la nivelul școlii are o influență 

benefică asupra copiilor, aceștia devenind  mai încrezători în forțele proprii și mai 
inteligenți,învățând să colaboreze în echipă. Sunt dezvoltate  imaginația, creativitatea, gândirea 
logică, simțul observației, vorbirea, memoria, motricitatea, simțurile. Copiii învață să își exprime 
emoțiile și sentimentele, să  își împărtășească experiențele trăite.  

 
Prin intermediul acestor activități, părinții își cunosc mai bine copiii,  descoperă talentele și 

abilitățile acestora, determină preferințele și necesitățile copiilor, văd lucrurile prin ochii copilului.  
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IMPORTANŢA  PARTENERIATULUI  EDUCAŢIONAL GRĂDINIŢĂ-
FAMILIE,  ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI PREŞCOLAR. 

 
Prof.înv.preşcolar: Jura Nicoleta Cristina; 

Şcoala Gimnazială Boldur, com Boldur, Jud. Timiş; 
 
 
Termenul de ,,parteneriat educaţional’’ este dezbătut de mulţi specialişti în domeniul pedagogiei 

şi este bazat pe premusa că partenerii, cei care sunt impicaţi în educaţia copiilor,au un obiectiv 
comun, acţioneazăîn aceeaşi direcţie, au unspirit de iniţiativă, de reciprocitate, au abilitatea de a 
asculta, deţin competenţe şi valori, sunt pregătiţi profesional pentru acestdemers educaţional. Aceşti 
parteneri au sarcuna de a depune efort în ceea ce priveşte derulerea activităţilor din cadrul 
parteneriatului. Părinţii, grădiniţa, şcoala, comunitatea, toţi partenerii impicaţi, au dorinţa de a-i 
sprijini pe copii în educarea şi dezvoltarea lor. 

 
,,Profesorii pot oferi cadrul care să încurajeze dezvoltarea comportamentelor de parteneriat la 

părinţi.’’(Adina Băran Pescaru, 2004, pag.16). 
 
Cu alte cuvinte, factorii implicaţi în procesul de educare a copilului: familia, grădiniţa, şcoala, 

comunitatea, colaboresză şi furnizează cele mai bune resurse şi experienţe posibile pentru a 
îmbunătăţi educaţia copiilor preşcolar. 

 
Există mai multe tipuri de parteneriate educaţionale, printre care amintim: parteneriatul 

educaţional grădiniţă-familie, parteneriatul educaţional grădiniţă-şcoală, parteneriatul educaţional 
grădiniţ-biserică, parteneriatul educaţional grădiniţă-unităţile sanitare, parteneriatul educaţional 
grădiniţă- poliţie, etc. Toate aceste parteneriate educaţionale implementează la nivel şcolar un 
sistem de educaţie timpurie, un proces complex şi îndelungat care cere o colaborare strânsă şi 
continuă. 

 
Învăţământul preşcolar are la bază realizarea unor parteneriate constructive si eficiente între 

grădiniţă, familie şi alţi factori educaţionali, în vederea socializării şi pregătirii copilului către 
şcoală şi viaţa socială. Termenul de ,,parteneriat’’ este bazat pe premisa că partenerii,cei care sunt 
implicaţi în educarea copilului,au un obiectiv comun, acţionează în aceeaşi derecţie, au un  spirit de 
iniţiativă, de reciprocitate, au abilitatea de a asculta, deţin competenţe şi valori, sunt pregătiţi 
profesional pentru acest demers educaţional.  

 
Aceşti parteneriau sarcina de a depune efort în ceea ce priveşte derularea activităţilor din cadrul 

parteneriatulti. Părinţii, grădiniţa, şcoala, comunitatea, toţii partenerii impicaţi, au dorinţa de a-i 
sprijini pe copii în educarea şi dezvoltarea lor. ,, Profesorii pot oferi cadrul care să 
încurajezedezvoltarea competenţelor de parteneriat la părinţi.’’(A. Băran Pescaru,2004, pag.16). Cu 
alte civinte, factorii în procesul de educare a copilului, colaborează şi furnizează cele mai bune 
resurse şi experienţe posibile pentru a îmbunătăţi educaţia copiilor preşcolari. 

 
Parteneriatul educaţional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine în sprijinul dezvoltării 

instituţiei şi presupune participarea activă a tuturor celor implicaţi si constitue în acelaşi timp, un 
punct forte în vederea stabilirii unei interacţiuni constructive între parteneri implicaţi. Parteneriatele 
educaţionale au un rol bine stabilit în procesul de învăţământ. 

Parteneriatul educaţional grădiniţă - familie. 
Parteneriatul educaţional grădiniţă –familie are în vedere continuarea de cărte familie a 

activităţilor desfăşurate în grădiniţă şi încurajarea acesteie în ceea ce priveste reuşita şcolară. 
Copilul este dispus la schimbare şi încearcă să rezolve problemele apărute aşa cum ştie, cum a 
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învăţat pe parcursul anilor. De aceea are nevoie de susţinere din partea părinţilor, educatoarelor, 
atuturor membrilor care se află în jurul său. 

Parteneriatul educaţional presupune în primul rând comunicarea eficientă între toţi partenerii 
implicaţi, Chiar dacă sunt inplicate doar grădiniţe, educatoarele trebuie să comunice între ele, să 
facă schimb de materiale, să pregătească materiale didactice comune, să menţină o corespondenţă 
între grădiniţele participante în cadrul proiectului. Parteneriatul presupune şi colaborarea între aceşti 
parteneri, colaborare în casre fiecare partener are un rol bine definit în educaţia copilului. 

Fiecare grădiniţă, şcoală poate iniţia un parteneriat educaţional, au şanse egale de participare la 
o aacţiune educativă comună. Colaborarea între parteneri are un rol bine definit în conceperea unui 
parteneriat educaţional. În cadrul parteneriatului acţiunea este comună şi rolurile sunt comune. 

Scopul parteneriatului educaţional vizează cunoaşterea tuturor punctelor de vedere ale 
partenerilor, identificarea nevoilor grădiniţei şi ale copiilor, dar şi colaborarea partenerilor în 
îndeplinirea de responsabilităţi şi sarcini stabilite la începutul proiectului. Dacă toţi partenerii 
educaţionali, comunitatea , părinţii, cadrele didactice acţionează, cooperează,în jurul copiilor se 
formrază o comuniune de suport, copiii sunt iubiţi, apreciaţi, comunică mai bine cu părinţii, cu 
cadrele didactice se simt independenţi, dornici să participe la o activitate relaxantă si distractivă, 
sunt puşi într-o lumină bună, echilibrată şi toate aceste lucruri au un rol bine definit în educaţia şi 
dezvoltarea copilului. 

Dezvoltarea unor parteneriate eficiente între grădiniţă şi familie, presupune o relaţie deschisă 
între aceşti doi membri: educatoare-părinte, care să le ofere acestora posibilitatea de a adresa 
întrebări, de a-şi spune punctul de vedere în legătură cu o situaţie dată, de a-şi exprima dorinţele dar 
şi îngrijorările, de a participa activ în luarea deciziilor. În relaţia familie-grădiniţă părinţii îsi doresc 
o persoană care să aibă grijă de copil, respect şi să fie consideraţi membri eficienţi ai echipei 
educaţionale, să vadă că opiniile le sunt respectate şi folosite în crearea mediului educaţional, 
competenţă din parea profesioniştilor care furnizează servicii educaţionale, o relaţie apropiată cu 
profesioniştii. 

Impicarea părinţilor în educaţia copiilor presupune în esenţă activităţile recreative, educative pe 
care aceştia le desfăşoară împreună cu copiii lor, această implicare fiind dependentă de mediul 
educaţional al grădiniţei. Dacă familia colaborează cu grădiniţa, participă la toate activităţile 
propuse în cadrul parteneriatului educaţional, se va constata mai târziu succesul şcolar al copilului. 
Legătura grădiniţă-familie trebuie să fie una continuă, tot timpul trebuie să existe o colaborare între 
aceşti doi membri cu rol definit în educaţia copilului. Daca această legătură este întreruptă, se 
crează un dicconfort în ceea ce priveşte performanţa copilului. Putem spune că familia şi grădiniţa 
sunt două elemente care trebuie să colaboreze în scopul dezvoltării armonioase a copilului,mai ales 
să fie parteneri egali în educarea acestora. 

Colaborarea grădiniţă-familie are ca scop principal succesul şcolar al preşcolarului. Copiii care 
provin din familii defavorizate,au şanse mari să meargă pe cale ainsuccesului şcolar deoarece nu 
sunt sprijiniţi în totalitate de părinţi. Lipsesc de la ore, nu îşi fac temele, au un comportament 
necivilizat, etc. Există însă şi excepţii, copiii care provin din familii defavorizate, dar care au 
ambiţie să reuşească în tot ceea ce îşi propun. Aceşti copii trebuie sprijiniţi foarte mult de 
educatoare, învăţătoare, etc. Este păcat ca un copil care provine dintr-o familie defavorizată, care 
are un talent aparte, să nu îşi urmeze calea din cauze materiale.  

Părinţii au datoria de a comunica cu educatoarea, de a se interesa de copil, de a încerca să 
rezolve împreună eventualele probleme apărute în timpul anului şcolar. Aceasta colaborare cuprinde 
sprijin reciproc din ambele părţi, recunoaşterea importanţei relaţiilor, receptivitate la punctul de 
vedere al fiecărui partener în educaţie. Încă de la intrarea copilului în grădiniţă, în grupa mică, 
educatoarea află amănunte importante despre deprinderile pe care copilul le are deja formate. Apoi 
va analiza ,, ceea ce încă nu ştiu’’ şi va insista pe cunoaşterea lor. 

Grădiniţa trebuie să încurajeze familia în ceea ce priveşte implicarea acesteia în educaţia 
copilului. De aceea trbuie să iniţieze programe educaţionale care oferă părinţilor posibilitatea de a 
participa în mod direct în educaţia copiilor. Părinţii îşi doresc să colaboreze cu grădiniţa, deoarece 
pot stabili o legătură mai apropiată cu educatoarea, îşi pot exterioriza opiniile despre un anumit 
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subiect, pot ,,evalua’’ cadrul didactic din punct de vedere profesional, pot comunica eficient cu 
educatoarea, pot interveni în rezolvarea problemelor legate de copil, apărute în grădiniţă.     
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Tradiţii şi obiceiuri locale de Crăciun 
 

Prof. Neagu Nicoleta 
Liceul Tehnologic „Iordache Golescu”,Găeşti 

 
 
 Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu Postului Crăciunului (15 noiembrie) si țin până la 

Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în tradiţii şi obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, 
având în centru marile sărbători prăznuite în această perioadă. Reperele mai importante sunt: Postul 
Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul Ioan. În funcție de acestea, grupele de 
tradiții şi obiceiuri diferă. 

Postul Crăciunului în tradiția creștină înseamnă pocăință, asceză, întristare, însă numai în 
măsura în care simbolizează întunericul în care se află lumea înainte de venirea Mântuitorului. Dar 
întrucât așteaptă şi prevestește Nașterea lui Mesia, este un post de bucurie, un post ușor, cu 
dezlegare la peşte în fiecare sâmbătă, duminică şi sărbătoare mai importantă. 

Caracteristice perioadei acestui post, în comunitatea românească sunt pregătirile pentru marea 
sărbătoare a Crăciunului (atât din punct de vedere gospodăresc, cât şi din cel al obiceiurilor) şi 
serbarea sărbătorilor creștine din această perioadă. Pentru comunitatea de până la începutul 
secolului al XX-lea, aceasta este perioada şezătorilor, în regiunea noastră denumite furcării ( 
femeile şi fiicele lor ţeseau la război prosoape, preşuri, macate, torceau lână, coseau feţe de masă 
sau batiste, iar băieţii făceau ştergare din foi uscate de porumb pe care le puneau la intrarea în casă. 
Întrucât, în nopțile lungi de iarnă, era vreme destulă pentru lucrul de mână, dar şi pentru distracţii; 
aceasta era şi perioada când se cunoşteau flăcăii cu fetele, pentru a se căsători, după Bobotează. Dar 
datorită lipsei acelor nevoi economice şi culturale, pentru societatea românească de astăzi, acele 
vremuri au ajuns doar o amintire. 

Spațiul dâmbovițean este păstrător al tradiţiilor și obiceiurilor strămoșești, contribuind la 
conservarea și perpetuarea tradițiilor neamului. 

Colindul este unul din cele mai reprezentative obiceiuri de iarnă, îmbrăcând două forme de 
manifestare: 

a) colindul cu mască animalieră – care este considerat ca fiind cea mai veche formă de 
întâmpinare cu bucurie a Anului Nou. Măştile întâlnite în această regiune sunt: Capra, Vasâlca şi 
Ursul. 
b) colindatul propriu-zis (23 decembrie) - În unele părţi ale judeţului Dâmboviţa (Ioneşti, Greci, 
Petreşti, Găeşti) colindul începe după apusul soarelui când adulții și copiii merg din casă în casă, 
urând și vestind gospodarilor bucuria sărbătorilor de iarnă. În alte părţi (Puntea de Greci sau 
periferia oraşului Găeşti) colindul începe la miezul nopţii. Dintre cele mai cunoscute colinde, 
amintim: „Bună dimineaţa la Moş Ajun”, „Deschide uşa creştine”, „O, ce veste minunată”, „Astăzi 
s-a născut Hristos”, „Florile dalbe”, „Domn, Domn să-nălțăm”. La sfârșitul uratului colindătorii 
sunt răsplătiți cu așa-zisele colindețe: covrigi, biscuiți, gogoși, mere, portocale, eugenii, etc. 

Pluguşorul – are un substrat agricol arhaic, urmărind prin “magia imitativă” să asigure 
abundenţa recoltelor, fiind practicat şi în Muntenia, precum şi în zonele limitrofe. Pluguşorul 
dâmboviţean cunoaşte două moduri de manifestare : unul scandat, recitat şi altul cântat, care se 
găseşte într-o frecvenţă mai mare faţă de primul. Tradiția spune că toate casele trebuie colindate, 
altfel va fi urmărită de ghinion tot anul. Colindătorii vin cu Pluguşorul în dimineaţa Crăciunului şi 
pentru urările lor primesc bani.  

Înaintea Crăciunului, de obicei de Ajun este mersul cu Icoana. În trecut cel ce venea cu Icoana 
era dascălul, însă acum obiceiul este practicat de preot însoţit de dascăl. Ei colinda din casă-n casă, 
stropind cu aghiazmă casa şi locatarii şi cântând troparul Naşterii Domnului: „Nașterea Ta 
Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau 
stelelor, de la stea s-au învățat să se-nchine Ţie, Soarelui dreptăţii, si să Te cunoască pe Tine, 
Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie!"  
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Steaua – este unul din obiceiurile cele mai des întâlnite în toate regiunile țării. Atestat încă din 
secolul al XVIII-lea şi creat de către biserică sub influenţa creaţiilor luterane şi calvine, obiceiul 
umblatului cu Steaua este un real motiv de bucurie pentru toți copiii. În trecut, stelarii purtau 
“Steaua” îmbrăcați în costume populare sau în costume albe cu panglici multicolore, uneori având 
coifuri asemeni magilor cu numele personajelor biblice. Obiceiul în sine vestește nașterea Pruncului 
Iisus. Steaua este reprezentată fizic printr-o stea, pe schelet de lemn, având în centru o icoană cu 
Nașterea Domnului, Fecioara cu Pruncul sau numai Iisus. Cu Steaua se vine în dimineaţa zilei de 31 
decembrie iar colindătorii sunt de obicei băieţi, însă în zilele noastre mai sunt şi fete. 

Sorcova – este un obicei ce se păstrează din cele mai vechi timpuri în spațiul dâmbovițean. În 
Ajunul Anului Nou copiii de la sate și orașe colindă fiecare casă, cu sorcove viu colorate, ce au 
înlocuit în timp crenguţele de pom înmugurite. Chiar dacă ea este atestată ca fiind de origine slavă 
(“surova”), datina era întâlnită şi la romani, la Calendele lui Ianuar, odată cu darurile împărţindu-se 
şi crengi verzi (Steve), Steva reprezentând zeiţa sănătăţii. Cu Sorcova  vin fetele pe 1 ianuarie.  

Colindul cu Vasâlca – este un obicei păstrat în anumite zone și este sărbătorit în prima zi a 
anului, de Sfântul Vasile sau în noaptea de revelion după miezul nopţii. Colindătorii, având într-un 
coş de nuiele o păpuşă, împodobită cu cercei şi mărgele, merg pe la casele oamenilor să colinde 
pentru a le duce norocul în casă. Obiceiul a fost preluat de la ţiganii care pe vremuri împodobeau un 
cap de porc cu mărgele, cercei, voal de mireasă, îl puneau pe o tavă, apoi plecau cu el la colindat. În 
curtea gospodarilor, muzicanţii cântă cu sau fără instrumente (vioară şi ţambal), primind bucate şi 
bani. 

Boboteaza – este serbată pe 6 ianuarie. În această, zi credincioșii merg la biserică și iau 
agheazmă (apă sfinţită), din care gustă 14 zile, dimineața, pe nemâncate. Agheazma rămasă este 
pusă într-o sticlă legată cu un buchet de busuioc și cu ea vor fi stropiţi cei bolnavi, fiind considerată 
că are puteri tămăduitoare. În Ajunul Bobotezei se ţine post, iar fetele pentru a-și afla ursitul, ţin 
post negru și își pun busuioc sub pernă. 

Iordanul – este sărbătorit pe 7 ianuarie, când este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul. În multe 
localităţi din judeţul Dâmboviţa, Ioneşti, Greci, Petreşti, Morteni, etc., tinerii necăsătoriţi merg pe la 
casele gospodarilor cu steagul împodobit cu batistele cusute de către fetele necăsătorite din sat dar 
si cu găletuşa şi busuiocul (buchetul de busuioc) luate de la preot cu o zi înainte, de Bobotează. 
“Iordănitorii” intră în casele sătenilor pe care le botează şi ,,aruncă în sus” mai întâi copiii ,, ca să 
crească mari”, apoi pe ceilalţi membri ai familiei. 

Însă, obiceiul Iordanului este cel mai bine păstrat la Morteni, sat aproape de oraşul Găeşti, 
purtând numele de „Geavrele”. Mânaţi de o credinţă veche, tinerii satului continuă tradiţia şi, an de 
an, împodobesc cele 4 steaguri, reprezentative pentru cele 4 zone ale satului: Centrul, Braniştea, 
Florica şi Băjenari. Aşa cum ne-a declarat unul dintre stegari, flăcăii de la Morteni nu vor să 
abandoneze obiceiul, pentru că, dacă într-un an steagul nu va mai fi împodobit, în următorii 7, 
tradiţia împiedică desfăşurarea sărbătorii. Sunt împodobite patru prăjini de 10-14 metri lungime şi o 
circumferinţă de 10-15 de cm, dintr-un lemn foarte rezistent şi flexibil: frasin, carpen sau alun 
sălbatic. Este deosebit de importantă alegerea prăjinei, întrucât există credinţă că, dacă aceasta se 
rupe în timpul ritualului, sigur se va întâmpla ceva rău sau chiar moartea unuia dintre stegari. 
Stegarii sunt tineri necăsătoriţi, serioşi şi cinstiţi, constituiţi în patru cete, reprezentând cele 4 sate 
ale comunei Morteni: Morteni, Branişte, Băjenari şi Florica. Timpul maxim în care ei pot activa în 
cadrul unei cete este de 7 ani. Cu două săptămâni înainte de sărbătoare, tinerii stabilesc gazda la 
care se va împodobi steagul. În perioada de până la Bobotează, tinerii parcurg satul în lung şi-n lat 
pentru a strânge geavrelele necesare împodobirii steagului. Unul dintre ei are responsabilitatea 
obiectelor strânse, ţinân-du-se o evidenţă pentru a fi înapoiate fetelor şi femeilor care le-au oferit. 
Fiecare batistă cusută are un semn distinctiv, de obicei iniţialele celei care a confecţionat-o. 
Batistele sunt cusute peste an de fetele nemăritate, iar bătrânii spun că cele mai harnice, cele care au 
mai multe batiste, au şanse mari să se căsătorească în anul ce tocmai a început. Pentru ca prăjinile să 
fie cât mai frumoase, la împodobirea acestora sunt utilizaţi şi ciucuri din lână viu coloraţi şi panglici 
de mătase. Geavrelele sunt legate pe prăjină numai cu ajutorul betelor, lungi de 2-4 metri, în 
prinderea geavrelelor nefolosindu-se cuiele. În vârful prăjinilor se montează o cruce şi un buchet de 
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busuioc. Pentru împodobirea unui steag sunt necesare 1000 -1500 de geavrele, iar legarea acestora 
de prăjină este făcută doar de cunoscători. Peste noapte, tinerii fac de strajă, pentru ca steagul lor să 
nu fie furat. Acest lucru ar aduce nu numai nevoia răscumpărării obiectelor, ci şi o mare ruşine celor 
ce nu au reuşit să păzească steagul. 

Partea esenţială a ceremonialului se desfăşoară în ziua de Bobotează. Tot satul participă la 
obicei. Fiecare steag este purtat de la gazdă la primărie, locul de întâlnire al tuturor locuitorilor. 
Flăcăii ridică şi aşează steagurile vertical, rezemate de o clădire publică din centrul comunei, în 
aşteptarea preotului. Acesta, după sfinţirea apelor, stropeşte cu aghiazmă vârfurile celor patru 
steaguri care, imediat după botez, sunt aruncate – „date în sus”, fiind lăsate să cadă şi prinse în zbor 
pe braţe, după care aruncate din nou. Stegarii însoţesc acţiunea cu strigături: „Hăăăp! Hăăăp! 
Hăăăp!”. 
După încheierea slujbei, urmează ridicarea şi scuturarea steagurilor. Pentru ridicare este nevoie de o 
tehnică pe care participanţii o cunosc. Se sapă o mică groapă în pământ, în care se fixează un capăt 
al prăjinii, iar ridicarea începe de la vârf, până când steagul ajunge în poziţie verticală. Apoi este 
scuturat, geavrelele şi celelalte obiecte ce îl împodobesc creând o imagine unică. Măiestria 
împodobirii abia în acest moment este pusă, pe deplin, în evidenţă. La sfârşitul zilei, stegarii se 
adună la casa gazdei, unde petrec până dimineaţă. Aceste întâlniri sunt aşteptate de cei necăsătoriţii, 
deseori momentul fiind prielnic pentru legarea unor căsătorii solide. Pe 8 ianuarie, steagurile se 
desfac, busuiocul din vârf împărţindu-se între cei prezenţi şi fiind păstrat cu sfinţenie la icoane. In 
zilele următoare, geavrelele sunt înapoiate proprietarelor, în baza tabelului minuţios întocmit la 
iniţierea ritualului. Aşa se face că geavrelele trec din generaţie în generaţie şi uneori sunt martori de 
veacuri ai ceremonialului. Prăjina este păstrată peste an de un gospodar de nădejde, care are 
responsabilitatea îngrijirii acesteia.  

 Prin fastul şi diversitatea lor, sărbătorile de iarnă sunt cele mai ample şi mai spectaculoase din 
cultura populară actuală. În calendarul românilor, acest ciclu de sărbători este foarte important. Este 
cea mai lungă perioadă a anului când sărbătorile se ţin lanţ, cea mai bogată în semnificaţii şi 
evenimente creştine, cea care îi leagă pe români mai mult de tradiţiile populare şi de locurile natale, 
cea care impune comunităţii româneşti alte ierarhii , altă stratificare socială decât cea obişnuită; este 
perioada care, în multe locuri, te transportă într-o lume străină de obişnuinţele cotidiene, o lume în 
care, e cu adevărat, sărbătoare.  
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Magia sărbătorilor de iarnă. 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții. 

 
Prof. Ionescu Nicoleta - Nona 

Liceu Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești 

 

”Copiii învaţă din ceea ce îi înconjoară.” 

(Maria Montessori) 

 
Încă de la naștere, copiii dispun de capacitatea de a se autoduca prin acceptarea experienței de 

viață a înaintașilor și formarea unei personalități unice. 
 
Procesul este complex și este influențat de o serie de trăiri proprii, de existența unor modele 

(părinți, frați, bunici, educatori, învățători, profesori, actori, cântăreți, sportivi, etc.), mai mult sau 
mai puțin pozitive, de mass-media, etc. 

 
Familia asigură copilului sentimentul siguranței, îl ajută să depășească barierele inerente vieții 

(bariere de comunicare, de adaptare, sociale, etc.), transformându-l într-un adult responsabil. 
 
Familia înseamnă sprijin și înțelegere, înseamnă bucuria de a sta împreună, de a pleca în 

vacanțe, de a petrece timpul liber. Înseamnă ”sfera de energie” necesară pentru adaptarea oricărei 
persoane, indiferent de vârstă, în viața publică. 

 
Școala poate fi văzută ca o familie extinsă. Încă de la grădiniță trebuie creat sentimentul de 

apartenență la un grup, iar în acel grup trebuie să primeze respectul, siguranța, sprijinul, 
colegialitatea, prietenia, bucuria de a se juca / învăța împreună, de a asculta muzică, de a viziona un 
film, de a citi și comenta  un articol, o carte, de a lucra împreună la un proiect, etc.   

 
Implicarea părinților, bunicilor este deosebit de importantă în viața școlară a copilului. Acesta 

trebuie să fie învățat să-și privească colegii ca pe niște frați, nu ca pe rivali. Aceast lucru trebuie 
completat de către educator, învățător, profesori prin tact didactic, profesionalism, prin realizarea de 
activități didactice și extracurriculare deosebite, menite să-i apropie pe copii, să nu-i dezbine, să nu-
i transforme în rivali, să le dezvolte personalitatea prin cultivarea aptitudinilor, a dorinței de a știi 
mai mult, de a se perfecționa, a gustului pentru artă, pentru frumos, spiritul civic, colegial și 
empatic.    

 
Activitățile extracurriculare, profund transdisciplinare, au marele avantaj de a se desfășura 

departe de barierele unei activități didactice, departe de note și teme neatractive. Din acest motiv, se 
poate explora dincolo de rigiditatea programelor școlare, dând frâu liber imaginației, creativității, 
sensibilității. 

 
În această categorie se pot încadra cu succes serbările, cele de Crăciun fiind, incontestabil, cele 

mai pline de emoție și bucurie, de la nerăbdarea așteptării lui Moș Crăciun la grădiniță, la 
nerăbdarea descoperirilor darurilor ascunse la liceu, Secret Santa.  

 
Împodobirea bradului, frumusețea colindelor pot sensibiliza, pot crea o atmosferă detensionată 

în colectiv, armonizează relațiile dintre elevi, dintre elevi și profesori, pot aduce îmbunătățiri în 
personalitatea și comportamentul elevilor, conducând, pe timp lung, la o creștere a performanțelor 
școlare.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Niculiță Alina, Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu,  

Loc. Iași, Jud. Iași 
 

 
 Un aspect pe larg validat epistemologic, în științele educației și psihologie, relația de 

interdependență între mediul familial și cel școlar, marchează semnificativ dezvoltarea personalității 
copilului, nu doar sub aspectul performanțelor școlare cât mai ales în structurarea dimensiunilor 
cognitive, afective și voluționale importante în adaptarea socială/școlară/profesională ulterioară. 

 Nonformal, părinții sunt considerați primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în 
mediul familial. Împreună cu părinţii, mediul școlar indiferent de nivel/domeniu  îşi are rolul bine 
stabilit, intervenind în dezvoltarea continuă/stadială a copilului.  

 Mediul familial are rol esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral propice dezvoltării.  

 Părinţii au un rol deosebit în dezvoltarea socio-emoțională a copiilor important în acest sens 
fiind cunoașterea elementelor de bază în formarea socio-emoţională a unui copil, pentru a trata acest 
aspect în funcţie de importanţa cuvenită.  

 În literatura de specialitate sunt trasate o serie de recomandări generale de mare importanță în 
abordarea psihopedagogică a copiilor: 

o folosirea jocului pentru însușirea principalelor aptitudini socio-emoționale;  
o includerea copiilor de la o vârstă fragedă în activități de grup reprezintă o metodă simplă 

şi eficientă prin care copiii sunt ajutaţi să îsi dezvolte principalele aptitudini sociale. 
o învățarea pe bază de exemple - includerea copilului în activități organizate cu adulți de 

referință pentru copil; 
o utilizarea materialelor ce conțin mesaje educative: cu ajutorul jucăriilor, jocuri de 

imaginaţie şi creativitate, instrumente muzicale, pictură, desen, modelaj, puzzle, taetru de 
păpuși, jocuri de construcție, artcraft. 

 Începând cu vârsta de 6 ani începe etapa de tranziției de la un mediu previzibil, populat cu 
figuri familiale spre mediul școlar, un mediu riguros, disciplinat, copilul fiind obligat să acționeze 
în cadrul unei colectivități extinse cu reguli noi și complexe. 

 În practica psihopedagogică se vorbește de șocul școlarizării: noi cunoştinţe, tehnici 
intelectuale, exigenţe şi îndatoriri.  

 În adaptarea școlara un rol important o are atitudinea părinților față de școală și educație: 
şcolarii care provin din familii care recunosc rolul important al educaţiei, sunt mai încrezători în 
forţele proprii, mai dornici de a se implica în activitatea şcolară şi îşi dezvăluie mai uşor emoţiile, în 
timp ce aceia care provin din familii care neglijează educaţia sunt mai nemotivaţi, dezinteresaţi şi 
mai închişi.  

 Școala are responsabilitatea de a ghida și îndruma părinții pentru a dezvolta atît o atitudine 
pozitivă față de școală cât și abilități de gestionare adecvată a micilor școlari.   
 Dezvoltarea unui parteneriat școală - familie poate îmbrăca diferite forme și particularități: 
şedinţe, implicarea în activităţi extraşcolare, abordarea diferențiată, în funcţie de nivelul de cultură 
al părinţilor cât şi de particularităţile lor de personalitate, comunicarea sinceră şi deschisă, 
încrederea reciprocă între părinţi şi profesori, între părinţi şi copii.  

 Parteneriatele reprezintă o formă particulară de îndrumare a părinților.  
 Calitatea de partener vine cu o încărcătură diferită: părintele-partener are drepturi consfințite în 

raport cu școala dar această ipostază îl încarcă și cu obligații și responsabilități clare. Succesul sau 
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eșecul în planul școlarizării este cuantificat în termeni de implicare/neimplicare în realizarea 
sarcinilor și responsabilităților în cadrul unei relații de comunicare deschisă prin raportare la 
obiective clare și asumate de amble părți. 

 Părintele este implicat și consultat în luarea deciziilor importante cu efecte directe asupara 
elevilor. Importanța lor variază de la implicarea în gestionarea sau dezvoltarea bazei materiale și 
selectarea resurselor umane până la decizii în sfera curricula: alegerea programelor de instruire şi 
educare (curriculum la decizia şcolii),evaluarea și cunoaşterea personalităţii copiilor, orientarea 
şcolară şi profesională.  

 În procesul educațional Parteneriatul  este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în 
sprijinul copilului și presupune o serie de particulariți: 

o  o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.  
o implicarea părinților în activitatea școlară; 
o  scop precis - implicarea părinţilor în activitatea de tip şcolar.  
o organizarea periodică a unor activități diverse cu părinții: prelegeri, discuţii părinţi-

elevi-învăţători, consiliere educaţională, schimburi de experienţă cu alte clase, dezbateri, jocuri 
didactice, prezentări Power- Point, vizite, excursii, concursuri, serbări etc. 

o unificare a sistemului de valori şi cerinţe relative la copil.  
o informarea clară și actualizată a părinților asupra politicile educaţionale și direcțiilor 

strategice ale şcolii, informaţii despre copiii lor, modul în care pot contribui ei în educarea 
copiilor lor, problemele întâmpinate şi modalităţi de depăşire a acestora.  

 Forme specifice de implicare a părinților: 
o lecţii deschise la care sunt invitaţi şi părinţii.  
o Lectoratele cu părinţii- modalităţi eficiente de a-i conştientiza pe părinţi asupra 

importanţei actului educaţional.  
o mesele rotunde organizate între profesori şi părinţi, copii-părinţi-profesori, traininguri 

instructiv-metodice.  
o studiul de caz.      

 
Bibliografie: 
  
Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor .  Strategii  şi  programe, E.D.P.,  

Bucureşti,  1997; 
Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, București 

2002; 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 

TITLUL PROIECTULUI:    
UMĂR LÂNGĂ UMĂR PENTRU COPIII NOŞTRI 

 
Prof. înv. preşcolar Nistor Andreea Alexandra 

GPN Parava, Structură a Şcolii Gimnaziale 
Parava com. Parava, Jud. Bacău 

 
 
ARGUMENT 
 
„Toţi copiii şi adulţii au dreptul să evolueze şi să se dezvolte într-un context în care să existe 

egalitate şi respect pentru diversitate. Copiii, părinţii şi educatorii au dreptul la calitate în serviciile 
implicate în copilăria timpurie, fără discriminare datorită rasei, sexului, limbajului, religiei, opiniilor 
politice sau de altă natură, naţionalitate, etnie, origine socială, sărăcie, dizabilitate sau orice alt 
statut.” (conform DECET, European Diversity in Early Childhood Education)  

Gradiniţa şi familia sunt doi factori impotanţi în educatia şi dezvoltarea copiilor. În perioada 
preşcolară copiii îşi formează cele mai importante achiziţii (psihice, socio-emoţionale, motorii) care 
pune baza unei personalităţi în devenire, atât educatorul cât şi părinţii au roluri importante în 
dezvoltarea copilului. În această perioadă se pun bazele personalităţii care va fi parte integrantă a 
societăţii în continuă schimbare.  

 Educatoarele, sunt asaltate cu întrebări şi cereri ale familiei,  uneori marcându-se prin impulsul 
de a verifica toţi factorii care acţionează asupra copiilor lor: de la condiţiile materiale, la modul în 
care personalul relaţionează cu cei mici, sau relaţiile instituite între copii. Toate modificările din 
comportamentelepreşcolarilor, cu excepţia celor pozitive, se transformă pentru unii părinţi în 
motive de îngrijorare, de suspiciune ridicând semne de întrebare referitoare la influenţele din 
grădiniţă. Educatoarele trebuie să beneficieze de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi 
dezvolta direcţiile de acţiune formativ-educative pe care le antrenează instituţional, cât şi pentru a 
găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, 
organizaţionale sau logistice. 

 Din aceste motive este importantă realizarea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută 
a familiei, pentru interesul comun tuturor - copilul. 

 
CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI 
     

Scopul proiectului:  
Comunicarea eficientă între familie şi grădiniţă privind procesul instructiv-educativ al copilului 

pentru o educaţie cât mai bine dezvoltată. 
  

Obiectivele proiectului: 
 
Privind educatoarele: 
- sa informeze părinţii privitor la standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în functie de 

particularităţile de vârstă şi individuale; 
- să expună părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă; 
- să acorde consiliere individuală şi în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia 

preşcolară. 
Privind părinţii: 

- să participe activ în cadrul parteneriatului familie- grădiniţă cât şi la alte activităţi organizate  
de unitatea preşcolară;  
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- să ofere informaţii despre mediul de dezvoltare şi istoria medicală a copilului, ceea ce ajută 
cadrele didactice să înţeleagă de ce un copil învaţă sau acţionează  într-un anumit mod;  

- să sprijine cadrele didactice, oferindu-se ca voluntari sau cadre de sprijin în sala de grupă;   

- să informeze educatoarele privind comportamentul copiilor în familie şi în societate; 

- să continue în familie programul educaţional propus de instituţia preşcolară, îmbinând armonios 
atitudinea permisiva cu exigenţa.  

- să stabilească necesarul de materiale didactice necesar bunei desfăşurări a activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare;   
- să identifice resurselor necesare achiziţionării lor;       
- integrarea mijloacelor de învăţământ şi a materialelor didactice în derularea procesului de 
învăţământ din grădiniţă. 

 
ECHIPA PRIECTULUI:  
  
 - educatoare: prof. pt.înv. preşcolar: Nistor Andreea Alexandra 
                        
 - comitetul de părinţi al grupei 
 
GRUP ŢINTĂ: preşcolarii Grupei, părinţii copiilor, cadrul didactic.  
 
DURATA PROIECTULUI:  octombrie 2018- iunie 2019 

 
RESURSE MATERIALE: Materiale diverse aduse de părinţi, copii, spaţii şcolare, materiale 

didactice, suport logistic asigurat de parteneri.  
 

RESURSE FINANCIARE: contribuţii personale. 
 

EVALUARE: albume foto, articole postate pe pagina grădiniţei;  
 
REZULTATE AŞTEPTATE:  

- dezvoltarea comportamentelor sociale, a spiritului de cooperare şi de prietenie la 
preşcolari; 

- realizarea unităţii de decizii şi acţiune în cadrul parterilor implicaţi; 

- egalitate şi respect în diversitate; 

- îmbunătăţirea relaţiei grădiniţă – părinţi cu implicarea şi participarea părinţilor şi a 
specialiştilor în sprijinirea dezvoltării copiilor şi dintre ei. 
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Importanta activitatilor educative 
realizate in parteneriat cu parintii 

Prof. inv. primar Diana Nisulescu 

  

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în 
care trăieşte. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale 
cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Scoala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile 
ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie 
să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună 
părinte-copil la diferite proiecte. Voi prezenta câteva dintre activităţile care pot contribui la 
formarea părinţilor: 

 Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate 
situaţii de învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile 
didactice utilizate, materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să 
participe părinţii copiilor. Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste 
la acest tip de activitate, este bine să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o 
zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua porţilor deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a 
şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum se 
comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. 
Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

 Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor 
finalităţi educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să 
participe şi părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara 
şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, 
comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate 
cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l 
face pe părinte să se simtă în largul său. 

 Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop 
recreerea şi refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de 
informaţii prin observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, 
de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a 
înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a 
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găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea 
elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând 
ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe 
parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat 
întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în 
care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de 
cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au 
durata de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, 
de cunoaştere a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se 
generează situaţii în care părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt 
adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, 
să discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle 
noutăţi legate de psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă 
copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor. 

 Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile 
individuale oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite 
probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate 
afla multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine 
fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi 
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu  este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE                              
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NIȚU FLORINA 

G.P.P. “LUMEA COPIILOR“, TOPOLOVENI 
   
 

Moto: “Toti oamenii au fost la inceput copii, dar putini isi mai amintesc”  Antoine de Saint-Exupery  
 
 
Prima zi din viaţă, prima zi in gradiniţă, prima zi la scoală sunt evenimente pe care părinţii şi în 

unele cazuri copiile le ţin minte. Ele sunt de multe ori înregistrate în “documente oficiale de suflet” 
– fotografiile.  

 
Primul contact mai lung cu mediul social este acela din grădiniţă cu colegii şi cu educatoarea. 

Este locul unde îşi va petrece jumatate de zi, alături de alţi copii şi de o persoana adulta. În primii 
ani de viaţă formarea copilului se realizează mai ales sub influenţa părinţilor. Ei sunt primii agenţi 
de modelare a copilului. Mai târziu creşte rolul celor apropiaţi ca vârstă: colegii de grupă de la 
grădiniţă, colegii de clasă, copiii din vecinătatea locuinţei, prietenii. Deoarece, în orice împrejurare 
cei din jur supun copilul unui adevărat examen privind comportamentul, de la cele mai mici vârste 
asupra copilului acţionează două tipuri de influenţe: unele neintenţionate, spontane şi altele 
intenţionate reprezentând educaţia propriu-zisă.  

 
Atunci cand copilul vine la grădiniţă pentru el exista mai multe necunoscute, dar şi pentru 

părinţii lor. Părinţii pot avea multe întrebari despre programul din grădiniţă. De aceea nu trebuie să-
i înlăturăm pe părinţi deoarece copilul pe care il educam este copilul lor. Dreptul părinţilor este de a 
lua parte la activităţile copiilor.  

 
În mediul rural pentru a marii frecventa copiilor in grădinţă, părinţii trebuie încurajaţi să o 

viziteze, să-i cunoasca programele desfaşurate, dar şi să se simta bineveniti. Daca părintele va fi 
mulţumit de ceea ce i se ofera, aceasta multumire se va transmite şi copilului, şi el va fi bucuros să o 
frecventeze.  

 
Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă 

pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale.  
 
Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, 

educaţia preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează 
temelia întregii vieţi de mai târziu.  

 
Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 

cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor care apar.  

 
Debutul in gradiniţă este temator, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe care le 

cunoaşte mai mult sau mai puţin. In acest moment este începutul parteneriatului dintre grădiniţă şi 
familie. Pentru ca perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membrii ai familiei 
sunt incurajaţi să stea împreună cu cu ei la grădiniţă, pâna copilul se adaptează.  

 
Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 

psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, 
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dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea 
limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu 
părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, 
psihologi).  

 
Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la 

îndemana educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor sunt:  
 
- şedinţele cu părinţii;  
 
- acţiuni comune părinţi şi copii;  
 
- vizite la domiciliul copiilor;  
 
- discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
 
O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri 

programate, la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste 
întâlniri se pot realiza sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor 
pe o anumită tema părinţii pot învaţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu 
care se pot confruna în familie la un moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla 
multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul lor de viaţa acasă.  

 
Temele alese în cadrul lectoratelor pot fi stabilite de educatoare, în urma celor constatate sau pot 

fi alese la propunerile părinţilor.  
 
Este necesară incurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, deoarece sunt familii unde 

acesta este considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai „pentru tati” şi o alta 
numai „pentru mame”. În timpul acestor activităţi se pot prezenta activităţi desfăşurate la grădiniţă 
pentru ca părinţii să le continuie acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să se joace jocuri diferite cu copii lor, 
dar şi cum să le citească o poveste.  

 
La sfârşitul activităţii părinţii pot completa diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în 

fişe de observaţie pe care educatoarea le poate completa, pentru fiecare copil.  
 
Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii educatoarelor în educaţie şi nu specialişti. Putem elabora 

materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi conţinând informaţii despre 
nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor copilului la diferite vârste. Părerea părinţilor este importanta, 
dar noi stabilim ceea ce trebuie să ştie copilul când termină grădiniţă.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. Nițu Mirela 
Școala Gimnazială Puiești, jud. Buzău 

 
 
Într-o lume supusă schimbării, părinții, educatorii, comunitățile locale, guvernul etc. se 

străduiesc împreună să îmbunătățească felul în care se face educație cu scopul de a-l ajuta pe copil 
să se dezvolte. 

  
În societatea de astăzi, familiile se confruntă cu solicitări ridicate care limitează mult timpul pe 

care acestea îl petrec cu copiii lor. Părinții își doresc foarte mult ca micuții să reușească și vor să 
lucreze cu școala pentru a atinge succesul, vin către școală pentru a fi îndrumați. Dacă oferim 
părinților mai multe oportunități de a-și ajuta copiii, se va produce o schimbare în atitudinea publică 
în ceea ce privește învățământul, va implica o dorință a educatorilor de a regândi fundamental rolul 
părinților și al relației școală – familie. 

  
Educația extrașcolară completează activitatea școlară și educația familială, ea permite adâncirea 

cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului și 
dezvoltarea înclinațiilor și talentelor acestora pentru anumite domenii. În astfel de activități 
extrașcolare se folosește eficient și plăcut timpul liber al elevilor, se dezvoltă capacități de a lucra în 
grup și de a coopera în rezolvarea sarcinilor, se dezvoltă voința și se formează trăsături pozitive de 
caracter.  

 
Proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. Astfel de proiecte 

urmăresc provocarea unor schimbări în mentalitatea tradițională a părinților în raport cu poziția 
copilului în familie, implicarea acestora în activităților școlare și chiar reducerea absenteismului 
școlar. Părinții interacționează și empatizează cu propriii copii, copiii își cresc capacitățile creatoare 
prin organizarea de serbări, concursuri, expoziții. 

  
Activitățile dedicate zilei naționale, Crăciunului, mărțișorului, zilei mamei sunt foarte îndrăgite 

de copii și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv și efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea și sortarea materialelor necesare, în culegerea de informații referitoare la tema aleasă. 
Implicând și părinții, acestea vor fi și mai atractive pentru copii, iar părinții vor fi mai implicați și 
mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând astfel progres în 
activitatea didactică.  

 
Părinții vor dobândi abilități care sprijină formarea de comportamente adecvate la copii, pentru 

relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor. Ei se vor instrui și se vor educa alături de 
copiii lor și astfel vom avea părinți mai receptivi la cerințele școlii, vor deveni sprijin în instruire și 
educare, vor promova interesele școlii ca propriile lor interese. Copiii se vor mobiliza pentru a 
obține rezultate mai bune, se vor bucura de interesul părinților pentru a le diversifica activitățile de 
timp liber, vor descoperi în părinți adevărați prieteni.  

 
Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar dezideratul educației 

permanente tinde sa devină o realitate de necontestat. Educația depășește limitele exigențelor și 
valorilor naționale și tinde spre universalitate, spre patrimoniul valorii comun al umanității. 
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CINE ESTE  MOŞ CRĂCIUN? 
 

NITU OANA ADRIANA 
                                                                                                                                                     
                 Pe un fond muzical  creat  are  loc  parada costumelor. 
                 Din grup se desprind apoi fetiţele, care vor dansa ,,Dansul fulgilor” pe melodia 

,,Gingel Bells”. 
            
Un baieţel:Bate vântul supărat  
                  Fulgi de nea a scuturat 
                  Şi pământul a-mbrăcat 
                  Copiii şi-au pus mănuşi  
                  Şi-au pornit la săniuş. 
                  De ghicit vezi nu e greu  
                  Ce anotimp e dragul meu? 

         
Toţi copiii:Este iarnă, să ne bucurăm!... 
 Se cântă ,,Iarna ne-a sosit în zori” 
  
Un baieţel:,,-Am auzit că Iarna este o zâna frumoasă, împodobită numai cu nestemate şi fire de 

argint. Se spune, că ea se plimbă într-o săniuţă argintată iar clopoţeii de argint nu-şi mai contenesc 
cântările.Când îşi scutură pletele, mii şi mii de steluţe argintii pornesc în zbor legănat spre pământ, 
acoperindu-l cu o mantie strălucitoare” 

 
Un baieţel:- Eu am auzit că Iarna mai apare şi in chip de babă, îmbrăcata într-un cojoc mare şi 

că duce promoroacă ,viscole şi ger.Ea troieneşte cărările, adoarme copacii, florile, vieţuitoarele 
pădurilor, iar copiilor le înroşeşte năsucurile. 

 
Un baieţel:-Oricum s-ar arăta, Iarna pentru noi copiii este o mare bucurie. Ea ne aduce vacanţa 

mult dorită, minunatele sărbători , pe Moş Crăciun, Anul nou şi dacă este bogată ne aduce zăpada 
mult dorită. 

 
Fulguleţul 1:Sunt Fulg de nea 
                     Frumos, alb şi lucios 
                     Cu mama Iarnă am venit odată 
                     Împodobind ţara toată. 
 
Un baieţel:Fulg de nea de unde vii 
                  Te-au aşteptat atâţi copii 
                  Să dansezi în line salturi  
                  Pe sub necuprinse -nalturi 
                  Şi să vii purtat de vânt 
                  Să te aşterni ca veşmânt 
                  Peste case si pământ 
 
Fulguleţul 2: Fulg de nea 
                      Fulgişor  
                      Ca o stea căzu din zbor  
Un băieţel :Şi steluţa argintie  
                    Zice: 
 
Toţi fulgii:,,Mai suntem o mie 
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                   Însă noi la căldurică  
                   Ne topim pe loc de frică...” 
 
Fulguleţul 3: Fulg de nea  
                      Fulguşor   
                      M-am topit încetişor  
                      Însă chipul înstelat  
                      Voi pe loc l-aţi desenat. 
                      Ştiţi să faceţi careva un desen cu fulg de nea? 
 
Toţi copiii: Da....desenăm un fulg de nea... 
 
Iarna:Am gătit copacii ca de sărbătoare 
           Caselor scufiţe  
           Albe, le-am croit 
           Sună zurgălăii  
           Veseli, sub ninsoare 
           Gardurile toate  au încărunţit. 
Un copil:A-nceput bogat şi des  
               Neaua să se-aştearnă  

Luminează-n clasa noastră  
Mândrul pom de iarnă. 
 
Cu beteală de argint  
Strălucind pe ramuri  
Aşteaptă toţi pe Moş Crăciun  
Acum să bată-n geamuri. 

 
Un copil:Brăduţule , unde trăieşti? 
               În păduri sau în  poveşti? 
               Şi ce ai pe braţ ,mărgele? 
               Fluturi, fulgi de nea ori stele? 
Copiii cântă ,,Brădulet, brăduleţ...” 
 
Un copil:Hai copii cu toţii,  
               Vine Moş Crăciun 
               Şi ne-aduce-n tolbă tot ce este bun. 
               Cai şi jucărele  
               Cozonaci gustoşi 
               Mândre păpuşele 
               Toţi să fim voioşi. 
Copiii cântă  (melodia Gingel Bells) 
             1. Veseli prin nămeţi  
                 Cu sania pornii 
                 Şi cu daruri mii 
                 Moş Crăciun sosii. 
                           Rf.   Clopoţei , clopoţei 
                                   Veseli să sunaţi 
                                   Glas de-argint 
                                   Glas luminos  
                                   Să răsune-n cer voios 
             2.Clopoţeii sună  
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                La fereastra mea  
                Moşul face semn cu mâna 
                Spre alţii va pleca. 
Un copil:Să-i sărim –nainte  
               Moşului iubit  
               Şi să-i strigăm tare ; 
               ,,Bine ai venit!” 
Copiii cântă:      ,,A venit ,a venit  
                           Moş Crăciun cel mult iubit 
                           ..............................................” 
Un copil:  Moş Crăciun e moşul bun, 
                 Care a pornit la drum 
                 Dacă-i spun o poezie  
                 Moşu-mi dă o jucărie 
                 Dacă-i joc un dans frumos, 
                 Moşu-i tare bucuros. 
Un copil:El suflă greu printre troiene 
               Dar nu se lasă, orice-ar fi 
               Şi pentru toţi copiii lumii 
               Aduce brazi şi jucării 
 Copiii cântă: ,, Moş Crăciun cu plete dalbe 
                         .............................................” 
Educatoarea:-Copii, voi ştiţi cine a fost Moş Crăciun? 
              
 Legenda spune că , înainte de naşterea  Domnului, lui Crăciun i s-a arătat un înger în vis şi i-a 

spus  să se gătească, să-şi cureţe ograda şi casa căci în curând va avea un musafir deosebit. 
 Iată că, nu mult după aceea, s-a abătut în casa lui Crăciun preacurata fecioara Maria şi a cerut 

găzduire peste noapte. Nefiind soţul acasă, Crăciuneasa a refuzat să-i ofere găzduire Fecioarei 
Maria pe motiv că nu îndrăzneşte să facă aceasta fară voia soţului ei . 

Înduplecată de rugăminţile Mariei şi ale lui Iosif, Crăciuneasa i-a găzduit în grajd. 
 Fecioara Maria l-a născut pe pruncul Iisus Hristos, iar grajdul in care se afla a fost luminat de o 

lumină nemaivăzută.Craciuneasa care i-a fost pruncului moaşă ,a înţeles că persoana aleasă , despre 
care îl anunţase pe bărbatul ei îngerul, nu putea fi decât Fecioara Maria cu al ei prunc. 

 Când s-a întors  acasă, spre seară, Crăciun şi-a certat nevasta deoarece i-a găzduit pe străini. Şi 
aşa dintr-odata şi-a amintit de visul cu îngerul. Cu capul plecat, a îngenuncheat în faţa Fecioarei 
Maria şi i-a cerut iertare. Preacurata Fecioara Maria i-a spus că-l va ierta dacă va posti şase 
săptămâni, în fiecare an înainte de ziua naşterii Domnului Iisus.Crăciun a promis că aşa va face şi 
de atunci a devenit credincios şi bun. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Galați 
Prof. înv. primar, Niță Eliza Narcisa 

 
 
 Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, 

organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. 
 Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 

cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului 
şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea 
eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea 
capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea 
voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter.              

Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe 
jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică. 

 Elevii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale 
propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze învățătorul atunci când proiectează activități 
extrașcolare. Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de 
părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează 
activitatea şcolară şi educaţia familială. 

 Activitățile educative în  parteneriat cu părinții promovează unele schimbări în mentalitatea 
tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile 
şcolare și  reducerea absenteismului școlar. 

 Educaţia extraşcolară permite, de asemenea , implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. 

 Teme precum: ,,Frunze ruginii ”, ,,1 Decembrie– Ziua Națională a României ”, ,, Moș Crăciun, 
bine ai venit!”, ,, 15 Ianuarie– Eminescu în sufletul meu”, ,,Zâmbetul mamei! ”,       ,,9 Mai– 
Europa, la mulți ani! ”sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi 
provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor 
necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. Măiestria profesorului 
trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

 Parteneriatul cu părinții urmărește: 
 Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
 Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
 Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 
 Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 

școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.) 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări. 
 Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali : 

familie-școală-societate.  
 Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze 

schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și 
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continuitatea culturii și civilizației umane. Se impune accentuarea rolului părinților de prim-
educatori ai copiilor , ajutându-i să-și ridice semne de întrebare și îndoieli, privind propriile metode 
folosite în educarea copiilor lor. 

 
Bibliografie: 
 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 

2005 
 
 
 
                            

590



Rolul parteneriatelor cu părinții în activitatea didactică 
 

Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu,, Galați 
Prof. Ed. muzicală, Niță George 

 
 

 Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor, dar şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele proprii. Efortul pe care îl face în 
primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia 
cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama 
școlii.  

 De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 
Activităţile unui proiect de parteneriat sunt focalizate, în general, în jurul a trei direcţii 

principale de acţiune: 
 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii; 
 Stimularea activităţii în grup; 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări. 
 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 

atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând astfel un progres în activitatea didactică. 

 Un posibil parteneriat școală-familie poate cuprinde : 
1. Locul desfăşurării – săli de clasă, bibliotecă, alte locaţii 
2. Obiectivul general al proiectului: 
Îmbunătăţirea rezultatalor şcolare (capacităţi, atitudini) prin participarea părinţilor în proporţie 

de cel puțin 85% 
3. Grupul ţintă: părinţi, bunici, tutori legali 
4. Beneficiari direcţi şi indirecţi: 

 părinţi 
 copii 
 şcoală 
 comunitate 

5. Obiective specifice: 
 cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea 

temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale 
 conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, 

nevoile , încrederea în forţele proprii 
 utilizarea părinţilor ca sursă de învăţare, în realizarea de materiale didactice 
 identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică 

(legate de adaptarea sau inadaptarea şcolară) 
 organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber 
 
6. Rezultate aşteptate: 
 abilităţi, deprinderi de natură intelectuală 
 îmbunătăţirea situaţiei şcolare 
 asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării 
 interesul părinţilor pentru şcoală 
 bune practici pentru părinţi 
7. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului: 
 fişă de evaluare a activităţii 
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 portofoliul proiectului 
8. Impactul împlementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor 

parteneri: 
 părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii 
 părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor 
 părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor 
 copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură 
 copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber 
 copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni 
 interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese 
 şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare 
 cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor 
9. Modalităţi de continuitate după încheierea proiectului: 
 promovarea unor activităţi în școală,comunitate, prin mijloace media 
10. Activităţi de promovare, mediatizare în timpul şi după derularea proiectului: 
 întâlniri periodice, ședințe, lectorate, ore de consiliere 
 dezbateri, mese rotunde, evenimente sociale 
 activităţi practice, expoziții cu lucrări ale elevilor 
 serbări, seri distractive, sărbătorirea unor evenimente 
 acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea unor copii 
11. Parteneri implicaţi în proiect: 
 psihopedagogul școlii, psihologi, asistenţi sociali, bunici 
 profesori, consilier educativ,directorul școlii 
 preoţi, medici 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

Prof. înv. primar: NIŢU NICOLETA 
Şcoala Gimnazială Smîrdan, Judeţul Buzău 

 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 
acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru elevii 
săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare.  

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă 
şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din 
viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de 
efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea 
unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

Cercetările au arătat că rata învăţării creşte şi se menţine ridicată în situaţiile în  care părinţii se 
implică în sprijinirea copiilor prin diverse activităţi acasa. Părinţii vor aprecia mai bine abilităţile şi 
aptitudinile copiilor, problemele şi posibilităţile de rezolvare a acestora în procesul învăţării. 

 Prin activitatea de parteneriat cu părinţii ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învăţându-
i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi 
copii. Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinţii, şcoala pune bazele unei unităţi de decizie şi 
de acţiune între cei doi factori. De asemenea, activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor- 
problemă, a conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

Educatorul întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi a familiilor acestora- începe cu 
studierea dosarelor personale, a fişelor de caracterizare psihologică. Organizează colectivul de 
părinţi: alege comitetul de părinţi, repartizează atribuţiile acestora, selectează părinţii disponibili de 
a participa la viaţa clasei. Stabileşte un program de activităţi cu familia: proiectează întâlniri 
individuale şi colective, consultaţii, adunări ale părinţilor, activităţi extracurriculare.  

Pregăteşte şi conduce şedinţele cu părinţii, invită diferiţi specialişti, învaţă părinţii cum să 
creeze şi să completeze un portofoliul pe o temă dată. Menţine permanent relaţii cu toţi părinţii prin 
intermediul telefonului, invitaţiilor, intocmeşte orarul şedinţelor cu părinţii. Realizează consilierea 
copiilor şi a părinţilor aflaţi în situaţii dificile. Elaborează comunicări, referate, selectează informaţii 
şi materiale pentru portofoliul familiei. Elevii şi părinţii vor fi plasaţi în situaţii de problemă, de 
cercetare şi de descoperire, conştientizare a valorilor familiale în corelaţie cu cele general-umame.  

  Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică, afectivă, mentală, 
morală şi socială pentru toţi membrii ei , dar mai ales pentru copii. Relaţiile din sfera familiei sunt 
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de tip special, având la bază sentimente de dragoste şi respect reciproc. Dimensiunea afectivă este 
cea mai mare forţă, dar poate deveni şi cea mai vulnerabilă latură a convieţuirii familiale. Cele mai 
acute probleme educative, culminând cu insuccesul şcolar, se nasc din absenţa sau ignoranţa atenţiei 
părinteşti sau coroziunii afective din familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu 
tulburări psihice, consum de alcool, violenţă fizică şi verbală. 

Implicarea activă a părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare ale propriilor copii au ca 
rezultat că ei realizează că problemele lor sunt şi ale altor părinţi, că este util să discute despre 
situaţiile cu care se confruntă, află căi şi modalităţi de rezolvare a problemelor. Între unii părinţi se 
înfiripează relaţii de încredere şi cooperare, învaţă să accepte asistenţă specializată, să ceară ajutor 
atunci când au nevoie. Informaţiile primite şi abilităţile dobândite le dau încredere şi competenţe 
sporite. 

A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide 
transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi 
susţinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. 
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ROLUL PARTENERIATULUI 
ŞCOALĂ- FAMILIE – COMUNITATE 

ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR PREŞCOLARE 
 

prof. MARIANA NIULAŞ 
G. P. P. nr. 45, ORADEA 

 
 
Parteneriatul prevede o bună colaborare între cel puţin două părţi (şi numărul lor putând creşte 

constant  o dată cu vârsta) unde fiecare dintre ele îşi are propriile atribuţii şi roluri; de cele mai 
multe ori una dintre părţi oferă ceva, iar cealaltă primeşte şi valorifică într-un anumit mod.  

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi 
comunitate atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e 
important e că toate sunt direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

Creşele şi grădiniţele asigură complementaritatea în educaţie, fără a substitui rolul familie. 
Parteneriatele cu familia cooptează părinţii ca parteneri în procesul educativ, îi informează despre 
valorile promovate în aceste instituţii specializate în educaţia celor mici, formându-i ca beneficiari 
direcţi ai achiziţiilor de ordin educaţional ale propriilor copii. 

Copilul vine în contact  cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar variat 
şi necunoscut pentru el (copil). Specificul cultural, valorile promovate de acest mediu, trebuie avute 
în vedere în structurarea activităţii. Este necesară antrenarea membrilor comunităţii în: 

- luarea unor decizii,  
- direcţionarea unor activităţi; 
- remedierea unor aspecte negative. 

      Cu sprijinul acestora se poate îmbogăţi baza materială a unităţii. În urma unor vizite a noilor 
parteneri, personalul unităţii îşi va manifesta disponibilitatea de colaborare în cele mai diverse 
domenii (educativ, sanitar, rutier, religios, gospodăresc, informativ, cultural-social,etc.). 

Trebuie încurajate acţiunile de voluntariat, ţinându-se seama de corespondenţa dintre 
competenţele personale şi activităţile prestate; orice contribuţie va fi negociată şi contraactualizată 
prin precizarea rolului, a limitelor de competenţă, precum şi a obligaţiilor celor două părţi.   

Adaptarea noului curriculum la cerinţele educaţionale ale actualei societăţi, încurajează Familia 
şi Comunitatea să se afilieze şcolii având în vedere că societatea are nevoie nu doar de informaţie, 
ci din ce în ce mai multă creativitate şi adaptabilitate. 

Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul 
că în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 

 
Cei trei termeni: şcoală, familie, comunitate defalcaţi ar arăta aşa:  
 
I. Şcoala se conduce după reguli scrise unanim acceptate de societate şi avizate de specialişti în 

educaţie: programe, curriculum, manuale şcolare,  auxiliare didactice, materiale didactice,  etc. Prin 
instituţionalizarea copilului nu se neglijează rolul părinţilor, de aceea în condiţiile actuale, rolul 
familiei în activitatea grădiniţei este major. Părinţii sunt cei care vor sta alături  de educatoare  la 
formarea şi dezvoltarea  copiilor lor, rolul lor nu va fi înlocuit de educatoare, ci aceasta va completa  
ştiinţific ceea ce părintele nu poate sau nu are abilitatea respectivă de a putea asigura copiilor ceea 
ce au nevoie.  

Educatoarele ca persoane pregătite şi specializate în educarea copiilor trebuie să colaboreze cu 
părinţii şi să găsească modalităţile prin care să-l facă să înţeleagă cât de importantă este această 
colaborare. 

II. Familia, primul mediu poate fi simultan: 
 social; 
 cultural; 
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 afectiv. 
Părintele pentru copil constituie primul lui contact cu lumea înconjurătoare, reprezentând 

modelul de viaţă şi conduită. El influenţându-i dezvoltarea psihică în mod decisiv în primii ani de 
viaţă ai copilului. S-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţământ poartă întreaga 
responsabilitate a educării copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni. Familia nu poate 
fi parte separată în acest context, rolul părinţilor nu încetează odată cu intrarea copilului în instituţia 
de învăţământ, se schimbă doar modalitatea de abordare a copilului, în raport cu noul său statul şi în 
deplină concordanţă cu ceea ce se întâmplă în mediul educaţional. Relaţiile dintre părinţi se răsfrâng 
asupra copilului şi involuntar el este cel care are de câştigat sau de pierdut în formarea sa. Conduita 
părinţilor, modul lor de adresare, afectivitatea, relaţiile dintre ei conduc nemijlocit la formarea 
copilului din toate punctele de vedere: 

 cognitiv; 
 socio-afectiv; 
 psihomotor; 
 estetic. 

Dar în evoluţia sa copilul are nevoie de o lărgire a sferei de relaţii sau de ce nu un mediu de 
viaţă, de aceea grădiniţa vine să completeze şi să contribuie alături de părinţi la formarea şi 
dezvoltarea lor.  

 Principalele elemente cu incidente  educative ale acestui mediu sunt: statul socio-economic al 
copilului; statul socio-cultural; compoziţia familiei (numărul de copii, generaţii, sexe); structura 
relaţională (relaţii intrafamiliale, atitudini şi practici educative,) climatul afectiv (calitatea şi dozajul 
relaţiilor afective dintre părinţi, între părinţi şi copii);nivelul aspiraţional şi motivaţional al părinţilor 
etc.   

 În acest sens putem implica părinţii în diverse parteneriate, acţiuni concrete, activităţi de 
consiliere şi îndrumare, informări zilnice, serbări organizate în zile festive şi diverse concursuri pe 
teme diferite. 

 
III. Comunitatea reprezintă o potenţialitate virtuală pentru dezvoltarea personalităţii individului. 

Mediul social oferă posibilităţi nelimitate în vederea valorificării predispoziţiilor native ale 
individului; putem spune că unei diversităţi genetice îi corespunde o infinitate de posibilităţi oferite 
de mediu. Este important de subliniat ca accentul nu se pune aici pe simpla prezenţă sau absenţă a 
factorilor de mediu, ci pe măsura, maniera şi rezonanţa interacţiunii dintre factorii respectivi de 
mediu şi individul uman.  

 Astfel termenul de comunitate analizat din perspectiva cursului nostru ar putea fi desemnat prin 
„totalitate elementelor cu care un copil intră în relaţie la o vârstă dată conform aptitudinilor şi 
înclinaţiilor manifestate spre un anumit domeniu (artă, ştiinţă, sport,etc)”  

 Comportamentul este o activitate observabilă a unui organism, o interacţiune cu mediul său; 
termenul se referă la activitate în general sau la o anumită activitate, deci un caz particular. 
Termenul a început să fie folosit în psihologie de J.B. Watson şi H. Pieron, în paradigma 
psihologică numită Behaviorism. 

 Comportamentul copiilor se defineşte prin ceea ce copilul face sau spune şi poate fi observat în 
mod obiectiv. Anumite comportamente considerate a fi negative  sunt observate de familie şi dacă 
nu pot fi rezolvare în interiorul acesteia prin următorii paşi: 

 aprecierea şi acordarea atenţiei; 
 stabilirea limitelor şi a regulilor; 
 a spune Nu şi a interzice; 
 ignorarea; 
 izolarea; 
 recompensarea. 
 pedepsirea. 

Atunci familia recurge la solicitarea comunităţii prin reprezentanţii ei: asistent social, logoped, 
medic de familie, psihopedagog,  preot, directorul şcolii, etc care sunt chemaţi de familie (şi uneori 
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şi de şcoală) în soluţionarea problemelor (exemplu: în cazul unui copil cu probleme de deficienţă de 
atenţie,  dacă prestaţia familiei nu a fost suficientă în rezolvarea cazului, aceştia solicită pentru 
început ajutorul şcolii prin cadrele didactice şi dacă nici aşa nu se rezolvă problema, şcoala poate 
coopta comunitatea bineînţeles cu acordul familiei; din nou avem în faţă liantul : familie – şcoală – 
comunitate.).  

Acesta este numai unul dintre exemplele luate individual pe o singură persoană şi din păcate 
este un exemplu nefericit, care prin intervenţia specialiştilor poate fi remediat sau chiar rezolvat în 
totalitate! 

Parteneriatul şcoală – familie - comunitate poate fi privit nu doar pe un caz individual – ca cel 
mai sus  prezentat – ci pe cazul unei grupe de preşcolari, a unei clase de elevi sau chiar pe o 
grădiniţă/şcoală întreagă exemplificat pe modelul ce urmează: o grupă de preşcolari foarte bună la 
nivelul Grădiniţei, Familia solicită atât direct cât şi indirect urmarea cursurilor de engleză (ca 
opţional) prin faptul că trebuie să se ocupe personal  de găsirea cadrului didactic care să ţină 
cursurile asigurând astfel nevoia de cunoaştere a preşcolarilor şi mulţumind doleanţele părinţilor. 
Bineînţeles că acesta – cadrul didactic - nu poate fi luat decât din comunitate şi integrat în filiere 
şcoală –familie. 

Parteneriatul  grădiniţă – familie - comunitate se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 
asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. 
Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din 
grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii 
(actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să crească mici genii.  

Părintele în vede pe copilul său ca şi un bulgăre de aur: frumos, deştept, bun, pentru că l-a 
urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii la perioadele copilăriei mici şi ştie prin câte momente 
dificile a trecut împreună cu acesta. 
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SERBAREA POMULUI DE CRACIUN 
 

Ed. Nogyosi Eniko 
 
 
PREZENTATOR :   Fiindcă azi e sărbătoare 
                                  Şi cu toţii am venit, 
                                  Noi vă facem o urare 
                                  Şi vă spunem:,,Bun sosit    
 
PREZENTATOR :    Azi în casă se munceşte     
                                   Toată familia trudeşte 
                                   Şi cu mic cu mare 
                                   În prag de sărbătoare 
                                   Toţi sunt veseli , căci acum 
                                   Va veni Moşul cel bun 
                                    Minunatul...Moş Crăciun 
 
MAMA :     Copii, aproape-am terminat 
                 În casă de făcut curat 
                De multe griji voi m-aţi scăpat 
                Pentru că m-aţi ajutat 
                Mă întreb ce s-a –ntâmplat 
                De v-aţi schimbat? 
 
COPIL: Dar mamă, dragă, ştii prea bine 
            Cu toţii ţinem la tine  
            E-adevărat am mai uitat 
            Să facem uneori curat 
            Şi mamă, dragă, în seara asta 
            Vrem să-ndreptăm năpasta 
            Căci e seara de Ajun 
            Şi-acuşi vine Moş Crăciun. 
 
COPIL:  Afară ninge liniştit 
               Şi-n casă arde focul 
               Iar noi pe lângă mama stând                             
               De mult uitarăm jocul. 
               Mama  prăjitură  face 

          Şi  sarmale  şi  fripturi. 
          Tata  nucile  le  sparge                              

                Amestecă  în  răcituri. 
COPII :    - Ce se-aude? Ce se-aude? 
MAMA: - Vin colindatori! 
PREZENTATOR:  În astă seară de Ajun 
                               Se-aud venind pe drum 
     Însoţiţi de dalbe flori 
     Cete de colindători. 
     Şi-apropiindu-se de casă 
     Bat din poartă în poartă 
     Aducând din depărtare  

                                     Lumii, vestea cea mare. 
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CANTEC: AM PLECAT  SA COLINDAM 

 
COLINDATOR II 
 
 Ne primiţi la voi în casă?                                 Noi in seara de Craciun 
 Căci de ne-o-ţi chema la masă    Laudam pe Cel Prea bun 
 Noi frumos vom colinda                                  Colindam colind duios 
 Şi de bine vom ura                                           Domnului Iisus Hristos 
 
CANTEC: ASTAZI S-A NASCUT HRISTOS! 
 
 COLINDATOR 2 :   
                             Vă vestim o veste mare                    E un obicei  strabun 
                        Azi e mare sărbătoare                       Ca in seara  de Ajun 
                        Căci în ieslea din Betleem                Sa-l vestim pe Mos Craciun 
                         Pe Mesia îl vedem                           Si pe Iisus cel bun. 
 
CANTEC: Scoală, gazdă! 
  
COLINDATOR 3:   
 
      Ne-aţi poftit acum în casă 
 Şi ne-aţi pus cu voi la masă 
 Bucuria o-mpărtăşim 
 Şi pe Domnul îl cinstim. 
 Lăudând pe Maica cea bună 
 Hai să cântăm împreună 
Să urăm să colindăm.  
 
CANTEC: “E AJUN DE CRACIUN” 
 
COLINDATOR  4:   
Se cuvine de Crăciun 
          Tot omul să fie bun, 
          Cu toţii să ne-adunăm 
          Să mergem să ne-nchinăm 
          Lui Hristos astăzi născut 
          Într-o iesle-n aşternut. 
          Că acest pruncuţ frumos 
          A venit spre-al nostru folos. 
 
CANTEC: “ Steaua sus rasare!” 
Steaua sus răsare, ca o taină mare 
Steaua străluceşte, magilor vesteşte. 
Că astăzi Curata, Preanevinovata, 
Fecioara Maria naşte pe Mesia. 
Magii cum zăriră Steaua şi porniră 
Mergând după Rază, pe Hristos să-L vază. 
Şi dacă porniră, îndată-L găsiră 
La Dânsul intrară şi se închinară. 
Cu daruri gătite, lui Hristos menite 
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Luând fiecare bucurie mare 
Care bucurie şi aici să fie  
De la tinereţe pân la bătrâneţe 
 

COLINDATOR 5:  
                                    A venit iarna geroasă 

Şi stăm toţi cuminţi în clasă, 
Asteptam  cu bucurie, 
Moş Crăciun la noi să vie! 
Poezii i-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit. 
Cu colegii m-am jucat 
Pe Doamne n- am supărat! 
Şi aştept cu nerăbdare, 
Un cadou ... aşa de mare. 
 

CANTEC : Mos craciun 
 
  COLINDATOR 6:   
                                      Dragi copii din ţar-aceasta, 

                    Vă miraţi voi cum se poate, 
Moş Crăciun, din cer de-acolo 
Să le ştie toate, toate? 

 
Uite cum, vă spun îndată: 
Iarna-n noapte, pe zăpadă, 
El timite câte-un înger 
La fereastră, să ne vadă. 

 
COLINDATOR 7:    
                                          Îngerii se uită-n casă, 

Văd şi spun, iar Moşul are 
Colo-n cer, la el în tindă, 
Pe genunchi, o carte mare. 

 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil şi ce purtare 
Şi de-acolo ştie Moşul 
Că-i şiret, nevoie mare! 

CANTEC :”COLINDAM , COLINDAM  IARNA” 

                   Moş Crăciune, bine ai venit! 
                   Bradul l-am împodobit, 
                  Globuleţe noi am pus 
                  Şi-o steluţă, colo, sus. 
                  Lângă brad, te-om aşeza- 
                  Ştim că bătrâneţea-i grea! 
 
Bucuroşi noi ţi-om cânta, 
Iar tu sacul ni-l vei da. 
Şi în sac noi vom găsi 
Multe, multe jucării. 
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Şi te rugăm să nu pleci, 
Cu noi bine-o să petreci! 
                      
                         Haideți, copilași iubiți , 
         Pe moș să-l înveseliți: 

Doamnele noastre educatoare 
Ți –au trimis și o scrisoare 
În care ți-au scris să vii 
Că te–asteaptă mulți copii, 
Și ți-au scris că-s cuminței 
Alții-n lume nu-s ca ei. 
Multumim că mai veniti, 
Azi suntem toti fericiti! 

                    
                           Iubite moş cu plete dalbe, 

   Atât de darnic şi de bun 
   Şi noi ţi-am pregătit un dar: 
   Serbarea noastră de Crăciun! 

 
Moşule cu plete lungi                     

Tare rar la mine-ajungi! 
Şi stai tare puţintel 
Cât să-ţi cânt un cântecel, 
Îmi dai darul şi apoi 
Te duci iarăşi de la noi! 
Nu mai porni iar la drum 
Şi rămâi cu mine-acum 
Că-s cuminte şi sunt mic 
Şi as vrea  să-mi fi bunic. 
 

COLINDATOR  
Moş Crăciune te-aş ruga 
De-o să fie neaua grea 
Nicicând să nu mă ocoleşti 
La geamul meu mereu să te opreşti. 
Renii să îi laşi afară 
Înhămaţi  la sănioară 
Pregătit-am pentru ei 
Ceva fân şi zăhărel. 

 
COLINDATOR      

Vreţi să-l  răsplătiţi pe Moşul 
Pentru sufletul său bun? 
Vă spun eu: să fiţi mai harnici 
Şi mai buni de-acest Crăciun! 

  
     Respectaţi-vă părinţii 

                 Şi iubiţi-i de nespus   
     Fiţi cinstiţi în tot ce faceţi, 
     Niciodată nu-nşelaţi, 
     Iar pe cei săraci, cu grijă, 
    C-un bănuţ să-i ajutaţi 
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      COLINDATOR 

Moşule, îţi mulţumim 
                                 Că nu ne-ai uitat! 
                                 An de an, fără-ncetare 
                                 Daruri tu ne-ai dat 

         Iar acum, spre încheiere  
Am dori să vă mai spunem 
Că nouă ne-a făcut plăcere 
Să petrecem împreună. 
Însă acum nu vom pleca 
Înainte de a vă ura. 

       BAIETII TOTI: 

                    Aho, aho copii şi fraţi 
                    Staţi puţin şi ne-ascultaţi 
                    Venim astăzi cu uratul,                      
                   Cu sorcova şi semănatul! 
                    Ia mai mânaţi măi flăcăi 
                    Să se audă-n munţi şi văi! Hăi! Hăi 
                                 
 Dragă mamă, dragă tată         
 Noi dorim să învăţăm 
                           Pe toţi să vă bucurăm            

Şi să ajungem buni şcolari 
Mereu puşi pe fapte mari! 

                           Sunaţi zurgălăii măi 
                           Să se audă-n munţi şi văi!  
 Hăi! Hăi! 
                           Vă promitem dragi părinţi                 
                           Că vom fi mult mai cuminţi 
                           Iar la anul care vine                    
                           Vom face prostii  puţine 
                                                 Să vă bucuraţi de noi 
                                                 Trageţi plugul măi flăcăi! 
                                                                              Hăi! Hăi! 
                            Vă urăm ca noul an                      
 Să vă aducă saci de bani 
 Să vă bucuraţi de ei            
 Să ne creşteţi maricei! 
 Zurgălăi şi clopoţei 
 Mânaţi măi! Hăi!Hai! 
 
 Şi înainte de plecare                               
 Mai avem înc-o urare             
 Anul Nou ce-acuma vine 
 Să vă aducă numai bine! 
 
                                                                Bucurii şi sănătate!                                 
 Mult noroc şi spor în toate!  
                      La mulţi ani noi vă dorim    
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                                                       Pluguşorul îl oprim! 
                     AHO!!! 
FETELE: 
 
SORCOVA  
 
Sorcova vesela 
Să trăiţi, să înfloriţi 
Ca un măr, ca un păr 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul, 
Anul Nou ce vine 
Cu clipe senine 
Şi cu sănătate 
Şi cu spor la toate. 
Sănătate şi belşug 
Putere multă, şi mulți bani 
La anul şi la mulţi ani! 
 

                                            TOTI: La mulţi ani 

   La mulţi ani cu sănătate 
    Să vă dea  Domnul tot ce doriţi 
   Zile senine şi fericire, 
   La mulţi ani să trăiţi! 
 Să vă dea Domnul numai lumină 
 Ca în lumină să vieţuiţi 
 Pentru credinţă şi libertate 
 La mulţi ani să traiţi! 

Dansul piticilor-pe melodia Clopotei, clopotei 
 
Dansul caprei-realizat de parinti 
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EXISTĂ MOŞ CRĂCIUN? 
 

Referat despre importanţa activităţilor educative realizate  
în parteneriat cu părinţii pentru sărbătorile de iarnă 

 
Şc.Gimn.ION AGÂRBICEANU, Alba Iulia, Jud. Alba 

Inst. înv. primar NOJA MIHAELA ANDREIA 
 

 
Iată întrebarea pe care fiecare copil,mai devreme sau mai târziu,o adresează celor din jur. Cum 

să nu credeţi în Moş Crăciun? El reprezintă ultimul strop de vrajă al copilăriei. Este acel personaj 
mult aşteptat de copii şi chiar de cei mari. Această sărbătoare sfântă ne anunţă că e vremea 
bunătăţii,a iertării,a veseliei,e acea perioadă din calendar care ne face să înţelegem că trebuie să ne 
deschidem inimile,să uităm de tot ce-a fost rău în anul trecut. 

Fiecare copil are trăirile lui şi cu această ocazie simte acea bucurie a recunoaşterii meritelor pe 
care le are şi, de ce nu,şi a greşelilor pe care le-a făcut. Tocmai de aceea,deşi suntem clasa a IV-a, 
cu ocazia sărbătorilor actuale am pregătit un program artistic după placul lor,cu poezii alese de ei, 
cu momente propuse de copii,cu activităţi pe gustul lor personal. La aceste evenimente participă de 
fiecare dată şi părinţii elevilor,care se implică în organizarea acestora. Ei vor pregăti o masă 
tradiţională la finalul serbării,cu cozonac,covrigei făcuţi la cuptor,suc,nuci şi altele.  

Pentru început organizăm o activitate de ornare globuri prin tehnica Şerveţelului,desfăşurată pe 
echipe,părinte-elev,iar produsele obţinute vor fi folosite la ornarea bradului din clasă. Această 
activitate are drept obiective crearea unei legături mai strânse între elev-părinte şi implicarea 
acestora în activitatea copiilor. De asemenea,este prilej de discuţii deschise cu părinţii pentru a afla 
cu ce probleme se mai confruntă aceştia acasă referitor la comportamentul elevilor acasă. Fiind şi 
clasa a IV-a şi aflându-ne la final de ciclu primar avem de transmis multe informaţii şi îndrumări 
părinţilor, pentru ca elevii să se acomodeze cât mai bine la ciclul următor de şcolarizare. 

Urmează un program artistic care conţine un pluguşor,colinde şi un joc popular. Se mai recită şi 
poezii,individual şi integrate într-un montaj artistic,alături de colinde tradiţionale. La final va sosi 
Moş Crăciun care va împărţi daruri tuturor. Copiii fac promisiuni moşului şi ,de cele mai multe ori, 
le respectă. Se bucură de daruri şi sunt impresionaţi de prezenţa acestui personaj desprins din cartea 
de poveşti,cel mai îndrăgit erou al copilăriei fiecăruia,care apare în fiecare iarnă blând,iubitor,darnic 
şi bun,însoţit de colinde,poezii şi voie bună.  

Fiecare iarnă ce vine aduce în suflet nostalgia copilăriei,plină de farmecul colindelor cântate 
odinioară împreună cu părinţii şi bunicii şi pe care le păstrăm cu sfinţenie,dăruindu-le mai departe 
tuturor copiilor. În această sfântă zi copiii sunt mai aproape de părinţi,părinţii sunt mai copii şi ei,cu 
toţii suntem mai îngăduitori,mai iertători. Avem o tradiţie în clasă,la finalul serării de crăciun 
vizionăm la videoproiector Legenda lui moş Crăciun,tocmai pentru a menţine vie în sufletul copiilor 
existenţa acestui personaj care aduce atâta bucurie. 

Sfătuiesc pe toate cadrele didactice şi pe părinţi să nu renunţe la sărbătorirea acestui eveniment 
aşa cum poate fiecare,cu resursele de care dispune,pentru asta ar însemna să nu mai credem în 
minuni şi să fim mult prea serioşi şi fără vise şi speranţe.  Îmi face plăcere să văd emoţie şi bucurie 
atât pe chipul copiilor,cât şi pe al părinţilor. 

Primiţi aşadar în casele şi clasele dumneavoastră colindătorii şi preţuiţi duioasele lor colinde! 
Când dulce colinde cad 
Simţim nevoia vie 
De-o casă,de un brad 
Şi de copilărie. 
(A.Păunescu) 
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Serbare de Crăciun 
 

Norocea Gina 
Grădiniţă cu P. N. Slobozia Bradului 

 
 
1.Suntem adunaţi aici 
O mulţime de pitici 
Şi cei mari şi cei mai mici,                     
Să cântăm şi să jucăm 
Pe toţi să vă bucurăm, 
Că-I ȋn seara de Ajun 
Şi-aşteptăm pe Moş Crăciun.  
 
2.Azi e mare sărbătoare, 
Bucuria nosastră-I mare 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun 
Care a pornit la drum. 
 
3.Ce-o fi asta tu, măi  frate, 
Uite, ceasu-I…jumătate 
Şi sunt pregătite toate, 
Moşu-am vrea să se arate! 
 
4.Numai fi ȋngrijorat, 
Las că vine Moşu-ndată! 
S-o fi oprit, putere să mai prindă, 
Doar ţara-n lung şi-n lat el o colindă! 
 
5.Spun drept, că nici eu nu mai am răbdare, 
Dar până vine Moşul pe cărare 
Să repetăm din ce am pregătit 
Ca să-l primim aşa cum am dorit. 
Cântec  “Moş Crăciun cu plete dalbe” 
 
6.Iarna ne-a adus pe noi 
Suntem fulgii mici vioi 
Haideţi iute să dansăm 
Pe Moşul să-l bucurăm 
 
7.Eu sunt Zâna Argintie 
Am adus peste câmpie 
 Plapuma moale de nea 
Să se-acopere cu ea. 
Cântec  “Iarna a sosit ȋn zori” 
 
8.Am venit cu Zâna Iarnă 
Peste case să ne cearnă 
Toţi suntem fulgii brodaţi 
Şi de sus din nori picaţi 
Chiar dacă e frig afară 
Săniuţa  iute  zboară. 
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 Cântec  “Săniuţa zboară” 
 
9.Sprijinit ȋntr-un toiag 
Stă-n ogradă un moşneag 
Poartă-n cap o oală veche 
Răsturnată pe-o ureche. 
 
10.Ochii negri şi lucioşi 
Sunt cărbuni din vatră scoşi 
Iar pe piept perechi, perechi 
Are moşul nasturi vechi. 
Cântec  “Omul de zăpadă” 
 
11.Stau băţoşi ca la paradă  
Graşii oameni de zăpadă 
Şi se miră sub tichie: 
Ce consum de energie! 
Iarna multe jocuri ştie 
Prin zăpada argintie. 
 
12.Şi când fulgii-ncep să cearnă 
Aranjaţi pomul de iarnă, 
Bate vântul nu ne pasă 
Că e cald la noi ȋn casă. 
Cântec  “Zurgălăi” 
 
13.Iar eu sunt brăduţul care 
Verde veşnic, eu rămân 
Şi mă ȋmpodobiţi cu toţii  
Ȋn seara sfântă de Crăciun. 
 
14.Brăduleţ din vârf de munte 
Cu steluţă drept ȋn frunte. 
Iarna ne aduci verdeaţă 
Şi din globuri dai dulceaţă. 
 
15.S-a ȋntâmplat de mult de tot  
Poveste adevărată 
Ȋn Betleem, şi de atunci 
Ea n-a mai fost uitată. 
Când s-a născut sub cerul sfânt 
Ȋn iesle ca oricare 
Mesia făr” de ȋnceput\ Şi făr” de asemănare. 
Cântec “Poveste de Crăciun” 
 
TOŢI 
Vă urăm la toţi, copii, 
Multe, multe bucurii 
Şi urez părinţilor 
Ȋn muncă să aibă spor! 
Sănătate la bunici, 
Ca să-I crească pe cei mici. 
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Vă urăm la mic şi mare 
Viaţă lungă, bunăstare! / La anul şi La mulţi ani! 
CÂNTECE: 
“Iarna” 
“Moş Crăciun cu plete dalbe” 
“Omul de zăpadă” 
“Săniuţa zboară” 
“Zurgălăi” 
“Poveste de Crăciun” 
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SERBARE DE CRĂCIUN 
“E VREMEA COLINDELOR” 

 
Prof. NUŢAŞ CRISTINA MARIOARA  
Școala Gimnazială Nr. 1 Abram, Bihor 

 
ALEXIA 

 În aşteptarea „Sfintei sărbători a Nașterii Domnului elevii școlii noastre,  au pregătit  momente 
speciale, din dragoste pentru datinile românilor în prag de sărbatoare,  pentru părinţii noştri, care ne 
asigură liniştea şi afecţiunea de care avem nevoie.Să-i  privim, să-i ascultăm cu inimile deschise, cu 
înţelegere şi dragoste pentru că, s-au străduit să vă aducă astazi pe scenă o frântură din folclorul, 
datinile şi obiceiurile cu care ne mândrim şi vor duce mai departe tradiţia neamului românesc.  

 
 
LUCA 

În astă seară de Ajun 
Se-aud venind pe drum 
Însoţiţi de dalbe flori 
Cete de colindători. 
Şi-apropiindu-se de casă 
Bat din poartă în poartă 
Aducând din depărtare 
Lumii, vestea cea mare. 

                               
RAREȘ 
           Ne primiţi la voi în casă?                            
 Căci de ne-o-ţi chema la masă    
 Noi frumos vom colinda                                   
 Şi de bine vom ura                                 
                                 
FERNANDA 
 Vă vestim o veste mare                                   
 Azi e mare sărbătoare                                       
 Căci în ieslea din Betleem                                
 Pe Mesia îl vedem                      
         
NICOLAS 

Noi in seara de Craciun  
Laudam pe Cel Preabun  
Colindam colind duios 
Domnului Iisus Hristos 

  
ALEXIA 
Ne- aţi poftit acum în casă 
 Şi ne-aţi pus cu voi la masă 
 Bucuria o-mpărtăşim 
 Şi pe Domnul îl cinstim. 
 Lăudând pe Maica cea bună 
 Hai să cântăm împreună 
Să urăm să colindăm  
Cu toţi să ne bucurăm. 

 
PAULA 
Se cuvine de Crăciun 

Tot omul să fie bun, 
Cu toţii să ne-adunăm 
Să mergem să ne-nchinăm 
Lui Hristos astăzi născut 
Într-o iesle-n aşternut. 
Că acest pruncuţ frumos 
A venit spre-al nost’ folos, 

SORIN 
 - Am venit sǎ colindǎm 
De bine sǎ vǎ urǎm, 
Sǎnǎtate, mult noroc 
Şi tot anul plin de rod!  

 
ADRIAN 

Colindǎm de sǎrbǎtori, 
Noaptea pe la cântǎtori 
Şi aceastǎ zi sǎ fie 
La mulţi ani, cu bucurie 

 
DELIA 

Cǎ-i seara de Ajun 
Colindǎm pentru Crǎciun. 
La mulţi ani, s-aveţi folos, 
De naşterea lui Hristos! 

 
RALUCA 

Acum în prag de sǎrbǎtori 
S-aveţi în suflet numai flori 
Lumina sǎ vǎ cǎlǎuzeascǎ. 
Credinţa-n Dumnezeu sǎ vǎ-

ntǎreascǎ. 
E postul sfânt, e postul de 

Crǎciun, 
În care omul e menit sǎ  fie bun. 
Smerit în rugǎciune sǎ trǎiascǎ 
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 NATY 
Se aud colinde în zare 
Cântǎ întreaga suflare 
Sǎrbǎtorile-au sosit, 
Bradul este împodobit. 

  
FABIAN 
Cete de colindǎtori 
Îţi ureazǎ pânǎ-n zori: 
Florile-s dalbe de mǎr 
Noi pe Iisus lǎudǎm. 
  
CLAUDIU 
Ascultaţi colinda noastrǎ 
Şi-apoi ne cinstiţi la masǎ 
C-am ajuns cu toţi Crǎciunul, 
Cum vru Dumnezeu preabunul. 
Fiului Sǎu sǎ-i cântǎm, 
Şi în inimi sǎ-l  purtǎm.  
Naşterea Ta, Doamne, sfinte, 
O vestim, Hristos iubite!      
 
COSMIN 
 O, Iisuse, bun Iisuse, 
Noi la tine azi venim 
O, Iisuse, bun Iisuse, 
Din suflet îţi mulţumim   
 
BOGDI 
Azi e zi de sǎrbǎtoare 
Azi e ziua de Crǎciun 
Îţi aducem o-nchinare 
Dumnezeule cel bun. 
 
 IOANA 
Am sǎ vǎ spun povestea 
Unui copilaş, 
Ce se nǎscu umil în iesle 
Cǎci nu avu lǎcaş. 
 
ERIC 
Iisus, micuţul se numeşte, 
Maria-i mama lui, 
Cu Iosif ea cǎlǎtoreşte, 
Cǎ aşa Domnul vru. 
 
MANDY 
O colindǎ drag Iisuse, 
Noi cei mici îţi înǎlţǎm 
Sǎ ne creşti în sǎnǎtate,  
Noi, Iisuse, te rugǎm!  

Pe Dumnezeu şi pe Iisus   
Sǎ îi cinsteascǎ. 

ERIK 
Iar acolo s-a născut 
Cel ce n-are început ; 
Soarele cel luminos 
Domnul nostru Iisus Hristos . 
 
BIANCA 
Şi noi veseli vă dorim 
Gazde bune şi buni creştini ; 
Crăciun vesel şi frumos 
Al naşterii lui Hristos . 
 
NICU 
Rămâi gazdă sănătoasă 
Noi plecăm la altă casă 
Şi-acol o-m colinda 
Până când s-o însera. 
Iar la anul care vine 
Sa ne astepti tot asa bine. 
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Parteneriatul dintre școală și  familie –  
o relație importantă în dezvoltarea elevilor 

 
prof. Nuți Iulia 

Școala Gimnazială "Benedek  Elek", Cetariu, jud. Bihor 
 
 
În educația unul copil, familia are rolul esențial, de aceea relația dintre școală și familie trebuie 

să se lege încă din primele zile ale vieții de elev.  Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei 
începând educarea lui în mediul familial.  

Educația primită în familie are ca scop formarea omului, dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a 
acestuia. 

Comportamentul părinților, de cele mai multe ori, este inspirat din experiențele de viață a 
acestora, dar într-o perioadă de transformări sociale, în epoca în care tehnologia acoperă o mare 
parte din viețile oamenilor, rolul unui părinte nu este unul simplu.   

Anii de școala reprezintă o etapă importantă în evoluția copilului, etapă care are implicații 
profunde în viața acestuia. Intervenția nepotrivită a familiei poate să ducă la o dezvoltare 
intelectuală și emoțională nedorită. 

Colaborarea dintre familie și profesor poate duce la dezvoltarea abilităților elevului, la 
îmbunătățitea abilităților educaționale ale părinților, poate duce la reducerea  eforului depus de 
profesori, la îmbunătățirea climatului școlar.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare eficientă, o unitate de cerinţe şi o 
unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Implicarea părinţilor în problemele şcolii 
se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală .  

Școlară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi chiar să participe la 
activităţile organizate ce se desfăşoară în incinta dar şi în exteriorul şcolii. Cadrele didactice au 
datoria  să iniţieze activităţi care să ofere familiei ocazia de a participa alături de copil, de a 
cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura împreună şi cu copilul de realizările lui, de a lucra 
împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

O activitatea ce poate contribui la formarea elevilor dar și al părinților este excursia.   
Excursia constă într-o deplasare desfășurată într-o zi sau pe parcursul mai multor zile care are ca 

scop recreerea psihică a elevilor dar și a părinților acestora. Pe parcursul unei excursii atât 
profesorii, cât și părinții au ocazia de a strânge informații directe despre copil și a comportamentlui 
acestuia, prin observare directă. Excursia este ocazie foarte bună pentru părinți,  de a cunoaște 
grupul clasei, de a înțelege mai bine caracteristicile de vârstă a copilului lor. 

O altă activitate îndrăgită atât de elevi, cât și de părinți este serbarea școlară. Serbarea școlară 
reprezintă un eveniment de o importanță deosebită în activitatea elevilor dar și în viața familiilor 
acestora. Această activitate reprezintă o oportunitatea de manifestare a talenului înnăscut al 
copilului dar și valorificarea acestuia de către un cadru didactic. Copii care participă la serbări 
școlare devin mai încrezători în forțele propii, de aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare, de sudare a colectivului, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor 
şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Se recomandă ca pe parcursul serbării să 
iniţiem momente interactive părinţi-copii cum ar fi jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, 
cântece pe care părinţii ori le cunosc, ori le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la 
sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi. 

Alte activități care contribuie la formarea elevilor și părinților pot fi lecțiile, ședințele cu 
părinții, lecoratele cu părinții, vizitele la domiciliu etc., dar indiferect care o alegem, trebuie să 
valorificăm orice situație de învățate. Ea trebuie să fie atent gândită de profesor, cu un scop bine 
definit,  astfel încât rezultatul să fie pe măsura așteptărilor iar beneficiarul direct să fie elevul. 
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Părinții trebuie să vadă în profesor un prieten, un colaborator care îi poate ajuta prin atitudinea 
imparțială pe care acesta trebuie să o aibe. Parteneriatul real între școală și familie trebuie să 
însemne o relație activă, de implicare a ambelor părți, astfel încât toți să se aibă în vedere nevoile 
directe ale copilului. O bună colaborarea dintre școală și familie este  relaţia  cea  mai  profitabilă  
pentru  toţi  cei  ce  participă  la  acest  demers. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii. 
Serbările şcolare 

 
 
 

Prof. Axinciuc Oana Cristina,  
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Botoşani 

 
 

 Orice proces educativ responsabil, ca proiecţie, dar şi ca acţiune concretă, îşi asumă şi o 
poziţie în raport cu formarea estetică şi artistică a persoanelor. Educaţia pentru arte denotă un 
anumit mod de a vedea umanul, o filozofie de viaţă aparte, o viziune despre ce este mai de preţ 
pentru devenirea fiinţei. Importanţa pe care preţuirea artei o capătă în societate dă măsura 
valorică a respectivei societăţi, a rafinamentului şi altitudinii sale axiologice. Educaţia pentru 
artă este deschizătoare de noi orizonturi, pentru că ea dezvoltă spiritul interogativ, reflexiv, 
cooperativ.1 Cu acest prilej, tânărul intră conştient în perimetrul artistic, învăţând ceva despre el 
însuşi şi despre ceilalţi, iar această învăţare îi va permite să rezolve probleme, să pună întrebări, 
să se înscrie într-o cultură reflexivă asupra sinelui şi asupra lumii din care face parte.  

Educaţia pentru artă devine o educaţie a sinelui în perspectiva integrării în umanitate. 
Formarea artistică prilejuieşte elevilor o experienţă pentru iluminarea şi construirea unui sens 
legat de existenţa sa. Faptul că artele şi atitudinile estetice asociate variază atât de mult de la o 
societate la alta ar părea să sugereze faptul că acestea sunt învăţate în întregime sau că au o 
origine „culturală”. Arta poate fi considerată ca o înclinaţie generală naturală, dar care este 
învăţată cultural şi exprimată prin dansuri, cântece, spectacole, imagistică sau vorbire poetică. 
Această practică universală, de creaţie şi de procurare prin receptare a unei bucurii speciale, ne 
duce cu gândul la faptul că există la om un apetit fundamental de ordin înalt care se cere a fi 
exprimat prin diferite mijloace.  

În condiţiile societăţii actuale, şcoala noastră poartă destule preconcepţii în legătură cu 
contribuţia disciplinelor artistice în formarea tânărului. Încă se mai operează distincţii discutabile 
între aşa-zisele obiecte fundamentale de studiu şi… restul disciplinelor. Aceste pre-valorizări 
devin cu totul pernicioase. Obiectele referitoare la palierul de sentimente şi valori au acelaşi 
drept în „cetatea” şcolii. Deprecierea autorităţii profesorilor care deservesc aceste discipline 
(muzică, desen, dans, sport etc.) spune destul de mult despre demnitatea şi statutul curricular al 
respectivelor obiecte de studiu.  

Periferizarea acestor activităţi – prin felul cum sunt plasate în orarul şcolii, prin „utilizarea” 
orelor de desen, muzică etc. pentru „completarea” normei sau pentru necalificaţi, prin tendinţa de 
translare a acestora spre perimetrul activităţilor extracurriculare etc. – dă seama de ideologii 
didactice contrare dezvoltării plenare a personalităţii umane. În ciuda acestor preconcepţii şi ,, 
fantome ale trecutului ideologizat,,, consider că educaţia estetică a elevilor trebuie să fie o 
constantă în activitatea didactică a dascălului, indiferent de disciplină sau nivel şcolar. În plus, 
educaţia simţurilor, a gustului estetic, formarea atitudinilor şi a unui ideal estetic nu trebuie să fie 
doar apanajul disciplinelor artistice.  

O astfel de formare are un caracter transversal, fiind o preocupare a tuturor disciplinelor, în 
măsura în care ele ţintesc nu numai formarea intelectului, ci şi a sensibilităţii (după cum, la fel de 
bine, prin disciplinele artistice se vor transmite şi cunoştinţe sau valori nespecifice, făcându-se 
astfel, printre altele, şi educaţie intelectuală, morală, civică etc.). Dacă adevărul şi binele, de 
pildă, sunt vizate de mai multe discipline, de ce nu s-ar întâmpla la fel şi cu frumosul? O anumită 
perspectivă „sincretică” este de dorit în încercarea de asumare şi însuşire a frumosului; frumosul 
este o calitate atât de complexă (şi completă), încât o viziune parcelară, analitică ar văduvi 
spiritul de o bucurie plenară. Experienţa estetică actuală, încurajată chiar de şcoală, desigur 

                                                 
1  Cucoş,Constantin O constantă a educaţiei: formarea estetică, în Tribuna Invăţămantului, 15 nov. 2018 
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particularizată pe niveluri de vârstă, trebuie să fie extensivă, flexibilă, curajoasă. Disciplină 
limba şi literatură romănă are şi a avut întotdeaună un loc aparte în educarea estetică a elevilor 
prin promovarea armonioasă şi constană a principilor educaţiei estetice recunoscute de 
pedagogia modernă şi pe care aş dori să le amintesc aici:  principiul educaţiei estetice pe baza 
valorilor autentice; principiul receptării creatoare a valorilor estetice principiul perceperii 
globale, unitare a conţinutului şi formei obiectului estetic; principiul înţelegerii şi situării 
contextuale a fenomenului estetic.2 Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de 
învăţământ şi contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor a elevilor în diverse domenii 
artistice.  

Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-
educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de 
activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile 
şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea 
intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii 
performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive 
de voinţă şi caracter. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Pentru a duce la bun 
sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu 
școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai 
bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află 
în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a 
copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, 
relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă 
responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 
copilului.  

Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 
elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o 
comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, 
pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala cât 
și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și obiceiuri; dezvoltarea 
autonomiei copilului; transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia 
transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru 
lectură); învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). Prin conţinutul bogat şi diversificat al 
programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică varietatea intereselor şi gusturilor 
şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transform în plăcere şi 
satisfacţie efortul colectiv şi individual.Această formă de educaţie extraşcolară are astfel un efect 
stimulator atăt pentru micii-marii artişti căt şi pentru părinţii lor. Este un bun prilej al părintelui 
să-şi  vadă copilul manifestăndu-se în colectivitate dar, cel mai important , este totodată mijlocul 
cel mai uşor şi plăcut de cunoaştere al acestuia, de întărire a relaţiei copil-şcoală-părinţi, la 
modul general.  

Aşadar, în contextual societătii contemporane  activităţile educative în parteneriat cu părinţii 
pot fi o soluţie imediată la construirea personalităţii unui elev, prin valenţele educative capabile 
să le imprime acestora şi prin capacitatea acestora de a stimula şi consolida competenţele 

                                                 
2 Cucoş, Constantin, Pedagogie, cap. EDUCATIA ESTETICA, pag. .143, Editura Polirom, iaşi, 1996 
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tinerilor- de la creativitate și inițiativă la munca în echipă Dacă s-a vorbit de om în calitate de 
făuritor de unelte (Homo faber), de om ca fiinţă care s-a ridicat de la pământ (Homo erectus), de 
fiinţă care caută să se joace (Homo ludens) sau să afle ce-i cu lumea sau cu el (Homo sapiens), la 
fel de bine trebuie să îl vizăm pe om în calitate de instanţă care introduce frumosul în lume şi-l 
valorizează (Homo aestheticus).3 

 
 

                                                 
3 Ibidem 
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Colaborarea dintre școală și familie, o componentă importantă a educaţiei. 

 

Prof. Oancea Oana Adina 

 

După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, 
alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare 
pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă.  

Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 
învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de 
aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot 
cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia.  

Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de 
comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la 
școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât 
și acasă. După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță 
naturală, ci într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în 
domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în 
domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, 
angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu 
părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai 
ales în controlul temelor de acasă.  

Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de 
învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
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atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 
cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit 
„Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. 
Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 
părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își 
poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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Împreună putem ! 

 

Prof. Paula Oancea 
Liceul Tehnologic Udrea Băleanu 

 
 
 
O parte dintre activitățile educative realizate de școală- serbări, competiții, excursii, mese 

rotunde etc- ar trebui organizate în parteneriat cu părinții care sunt direct interesați de evoluția 
școlară și socială a propriului copil.  

 
Câștigul cel mai mare este, în primul rând, al copilului care se vede susținut de cei a căror 

apreciere este cea mai importantă pentru el. În orice realizează, copilul are în vedere mulțumirea 
părinților săi, chiar dacă, de cele mai multe ori, nu o enunță foarte clar.   

 
Să știe că mama, tata sau, uneori, amândoi se află acolo când el interpretează un rol sau își 

demonstrează abilitățile în public poate avea un rol  deosebit de important asupra psihicului său, 
ceea ce sporește capacitatea lui de concentrare și bucuria cu care va performa. 

 
Și pentru adulți – cadre didactice și părinți- participarea acestora din urmă la activitățile 

educative este deosebit de  benefică, deoarece le întărește sentimentul susținerii reciproce în lupta 
pentru același scop – transformarea puiului de om într-un membru valoros al societății care se 
străduiește să îl educe.  

 
Pe de altă parte, participând activ la activități – nu numai prin procurarea costumului și 

învățarea unui eventual rol- părintele nu numai că își susține copilul, dându-i încrederea necesară, 
dar are ocazia să observe și desfășurarea de forțe care stă în spatele unei astfel de activități, care 
înseamnă efort din partea profesorului-dirijor, scenarist, moderator, costumier, regizor, prieten etc... 

 
Părinții trebuie să răspundă  nevoilor emoționale ale propriilor copii, cel mai important fiind să 

îi asculte și să îi valorizeze. Pot face acest lucru, participând în mod activ la activitățile educative 
organizate în școală, demonstrându-le copiilor că interesele lor sunt comune. Un copil astfel învățat 
va propaga în jurul lui aceleași sentimente și comportamente pozitive și încurajatoare. El va absenta 
mai rar, se va comporta adecvat vârstei sale și va avea performanțe școlare mai bune. 

 
Pentru că menirea școlii nu este numai de a înzestra elevul cu un bagaj de cunoștințe cât mai 

solid, ci și de a stimula calitatea lui de om, fiecare cadru didactic ar trebui să încurajeze  participarea 
părinților la activitățile educative, deoarece se formează sentimentul de echipă care nu poate fi decât 
benefic partenerilor educaționali- elev, profesor, părinte. 
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Serbările școlare- un mijloc de a te cunoaște mai bine 
 
 

Autor: 
Prof. Obadă Ciortan Simona Ramona 

 
 
Oricine are vise și orice vis poate prinde contur atunci când muncești pentru el! Așa îmi încep 

fiecare acțiune de organizare a unor activități extracurriculare sau extrașcolare. Este modul ideal 
prin care fiecare se regăsește, în care fiecare descoperă că se pricepe “la ceva“, că “este folositor“, 
că visele pot prinde contur. Mai mult, pe lângă elevi, cu ușurință și părinții constată bucuroși că ai 
dumnealor copii sunt pricepuți. Adesea sunt atât de surprinși de implicarea, dăruirea, talentul, 
perseverența și priceperea copiilor lor, încât își analizează propria conduită în relația cu copiii lor. 
Elevii sunt cei mai câștigați pentru că își  descoperă aptitudinile, alții își șlefuiesc aptitudinile, alții 
leagă prietenii frumoase, alții descoperă o latură frumoasă pentru “timpul liber“.  

 
Să prezint, în câteva rânduri, ce semnifică organizarea serbărilor pentru cadrul didactic. 

Presupune să fii un bun ofertant, să știi să faci cunoscută, în cea mai bună lumină și în cele mai 
vesele culori, munca ce o vrei. Presupune să fii inventiv, creativ, prietenos, perseverent, minuțios, 
deschis ideilor și cu multă dragoste la purtător….dragoste față de elevii tăi, față de aproapele tău, 
față de cei ce se implică și te sprijină. Să nu uităm și de componenta TIMP: timp să organizezi idei, 
săli,scenarii, timp să faci repetiții, timp să descoperi pe fiecare, timp să culegi și să oferi emoții.  

 
De asemenea, cadrul didactic are menirea de a atrage elevii în asemenea activităţi şi menirea să 

amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi 
abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale. Activităţile extraşcolare au cel mai larg 
caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, au o 
mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa. 

 
Serbările școlare sunt modalitaea optimă prin care elevii culeg o bogăție de idei, impresii,trăiri. 

Totodată, prin serbările școlare se stimulează și se educă atenția, memoria și rezistența la efort. 
Implicarea elevului arată că este preocupat de imaginea sa, de rolul său în cadrul grupului, de 
munca pe care o prezintă celor din jur. Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui 
spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva 
spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu 
–le viaţa, făcând –o mai frumoasă , mai plină de sens . 

 
Concluzionând, pot afirma, cu tot dragul, că fiecare serbare este o încununare a talentului, 

bucuriei, emoțiilor, dăruirei, efortului...a unei game de sentimente care înalță omul, a sentimentelor 
care demonstrează că omul poate fi artist, că poate fi surprinzător, că poate fi orice a visat. Și, mai 
mult decât orice disciplină, serbările școlare sunt ,,cartea de vizită“ a elevului.  

 
Experiența acumulată îl ajută să se descopere, să se afirme, să se integreze mai ușor în societate, 

să prindă curaj în sine și să aibă bucurie în a trăi. Încurajați cu toată inima, serbările școlare! Nu vă 
ascundeți în spatele noțiunii de timp! Cu fiecare elev va pleca o parte din omul din fața clasei, 
fiecare dintre noi putem fi un ”D-l Trandafir“! 
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În lumea magică a copilăriei și a sărbătorilor de iarnă! 
 

Prof. Obreja Nuța 
Prof. Caranfil Anca-Elena 

Grădinița cu P.P.nr.4 Bârlad 
 
Copilăria este un tărâm magic, este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină în care orice se 

poate întâmpla. Orice! Copilăria e momentul în care dorinţele celor mici devin realitate. A fi copil 
înseamnă: bucurie, speranță, zâmbet, joacă, să te simţi special, important, protejat, iubit de cei din 
jurul tău. A fi copil înseamnă un infinit de bucurii și fericire! 

Să fii copil înseamnă să ai imaginaţie nelimitată şi zâmbet pe faţă în orice zi, să ai alături 
părinţi iubitori, înseamnă să greşeşti și să fii iertat iar …şi iar, până vei reuşi. Să fii copil înseamnă: 
să iubeşti, să fii iubit la răndul tău, să te joci, să înveţi din greşeli, să ai parte numai de bucurii şi 
speranţă. 

Copilăria este un dar nepreţuit! Fiecare copil este preţios şi frumos în felul lui. El se aseamănă 
cu o stea deoarece are acea lumină pe care niciun adult nu o poate avea: lumina inocenţei și a 
curățeniei sufletești. 

Copilăria este lumea minunată din care lipseşte tristeţea sau ar trebui să lipsească și are un 
impact puternic asupra fiecăruia dintre noi.Trăirile din copilărie, relația dintre părinți și copii, 
educatoare-copii, copii-copii, comunicarea și felul în care ne-au fost impuse anumite acțiuni 
(intelectuale, ludice sau de preluare a anumitor sarcini), dorința de apreciere venită din partea 
copilului, reacția părinților la nevoia de iubire a copilului, toate acestea marchează copilăria și își 
spun cuvântul și în viața adultului de mai târziu. 

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi 
a candorii.  

Jocul şi joaca, poveștile magice la gura sobei, basmele cu prinți și cu prințese, Feți frumoși și 
Ilene Cosânzene, personajele pozitive sau negative sunt elemente pe care le regăsim în perioada 
copilăriei, ele dau farmec și reprezintă o modalitate prin care copiii pot descoperi lumea 
înconjuratoare şi totodată minunatele lucruri pe care copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află 
într-o legătură foarte strânsă: prin joc copiii descoperă lumea, iar adulţii se întorc la perioada 
copilăriei, redescoperind acea vârstă a inocenţei de mult pierdute. Suntem organizatorii concursului 
interjudețean ,,Copilăria, nu trebuie să doară!” care a avut rolul de a implica pe cei mici în a 
reda aspecte ale copilăriei și jocurile specifice vârstei, prin desen, pictură și colaj. Acest concurs 
face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între 
instituţiile de învăţământ. 

Activitățile școlare și extrașcolare desfășurate împreună cu părinții și comunitatea locală, 
creează copilului condiția unei înserări în evenimentele sociale curente. Participarea activă a 
copilului la aceste activități are influențe formative privind dezvoltarea laturii sociale a 
personalității și caracterului fiecăruia. 

Responsabilitatea și implicarea părinților, a familiei și a educatorilor este de a asigura 
copilului cele mai bune condiții pentru a se dezvolta armonios din toate punctele de vedere. 

 Fiecare anotimp are frumusețea sa. Credem că niciun alt anotimp nu trezește în sufletul 
copiilor atâta frumusețe și emoție ca anotimpul Iarna. 

Prin activitățile extrașcolare din cadrul proiectului tematic Iarna, ne propunem să le trezim 
interesul micilor preșcolari pentru obiceiurile și tradițiile românești, pentru exprimarea imaginației 
prin vers, cânt și joc, în scopul dezvoltării imaginației, creativității, spiritului competitiv dar și al 
cooperării în cadrul unei echipe.  

Peisajul magnific și mirific al iernii, vraja sărbătorilor acestui anotimp, așteptarea lui Moș 
Crăciun de către cei mici dar și de către cei mari le putem transpune în activități extrașcolare având 
ca parteneri- părinții.  

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 
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Ne revin puternic, nouă adulților, în minte și în suflet amintirile copilăriei, ne amintim cu drag de 
zăpezile bogate și prevestitoare de rod îmbelșugat, de colindele și de clinchetele de clopoței care ne 
umplu sufletele de bucurie, ne amintim cu drag de mirosul proaspăt de brad, dar și de cozonaci, de 
nerăbdarea cu care așteptam darurile sub pomul de iarnă. 

 Bucuria copiilor este așa de mare încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o au 
acești copii de a transmite și adulților emoțiile pe care ei le trăiesc la un nivel maxim. Copiii au 
nevoie de îndrumarea și încurajarea noastră, a cadrelor didactice, au nevoie de tradiții și obiceiuri 
pentru a putea păstra și dezvolta cultura romanească.  

Proiectul tematic Iarna a debutat cu sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, activitate ce a 
fost desfășurată în parteneriat cu părinții grupei mari. Cei două echipe formate din părinți și 
copii au simțit și gândit românește prin realizarea unor lucrări practice deosebite în care au îmbinat 
cunoștințele de istorie cu deprinderile practice. 

Implicarea în această activitate le-a dat ocazia copiilor și părinților să-și consolideze 
cunoștințele despre trecutul glorios al strămoșilor noștri și trăirile emoționale privind această 
sărbătoare importantă pentru țara noastră.  

Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Colindele şi 
clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării 
darurilor în cizmulițe și sub pomul de iarnă, toate, creează o atmosferă magică. 

 De la Sfântul Nicolae şi până la Sfântul Ion, românii se simt în sărbători. 
Cel mai aşteptat este însă, Crăciunul, considerat ca sărbătoare a Naşterii Domnului, este 

timpul bucuriilor, al păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim multă 
iubire şi căldură sufletească regăsite în serbările tematice. 

Frumusețea anotimpului alb cu primii fulgi de nea, dorința de a păstra vie magia sărbătorilor 
de iarnă ne îndeamnă pe noi, dascălii, să creem un mediu de dezvoltare mai bogat, între grădiniță- 
familie- comunitate dezvoltând relații pozitive și sentimentul coeziunii sociale. Bucuraţi-vă de 
lumea minunată a Copilăriei și a Sărbătorilor Sfinte de iarnă şi nu uitați să preţuiţi fiecare 
clipă alături de copiii pe care-i educați zi de zi! 
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Competenţele de comunicare ale profesorului 
 

P.I.P. Ocoleanu Ionela 
Şcoala Gimnazială,,Traian”Craiova/Dolj 

 
 Comunicarea, pe lângă voinţă, memorie, gândire este cea care ne deosebeşte de celelalte 

fiinţe, de animale. Este sinceră, substanţială şi plină de conţinut, fiind prilej de împărtăşire, de 
dăruire şi de deschidere reciprocă. Produce un strop de cunoaştere şi contribuie la consolidarea 
puterii de a ne rezolva singuri problemele. Astfel noi reuşim să ne înţelegem pe noi înşine, să 
transmitem simţirile, trăirile noastre.  

 Dascălul este agentul procesului de învăţământ ce are rolul de a ne îndruma să învăţăm arta 
comunicării, să învăţăm a învăţa. Competenţele educatorului, cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile 
sunt transmise şi prin însăşi competenţa comunicării fie că este ea aptitudinală, fie că este 
dobândită. El, pentru a reuşi să-şi exercite profesia, trebuie să fie în posesia unor competenţe 
profesionale (să lucreze cu public, cu ceilalţi colegi şi să organizeze activităţi), competenţe de a 
dezvolta bune relaţii cu elevii, părinţii, comunitatea, cu directorii şi inspectoratele. 

 Comunicarea cunoştinţelor, a informaţiilor presupune transmitere corectă din punct de vedere 
ştiinţific, cu limbaj adecvat, coerent utilizându-se calităţi vocale (dicţie, viteza şi ritmul vorbirii, 
volumul vocii, pronunţia cuvintelor). Aceste cunoştiinţe, informaţii ştiinţifice, pentru a avea loc 
actul comunicării trebuie să ajungă la receptori, la elevi. Aceştia transmit semnale de percepere, 
înţelegere a comunicării, educatorul fiind obligat să aibă şi competenţa de a asculta. Astfel se naşte 
un feedback permanent. Pe baza acestuia dascălul dirijează, reglează şi direcţionează comunicarea 
didactică pentru ca tot ceea ce spune şi nu spune să se audă şi să se înţeleagă. El păstrează o distanţă 
rece impusă de ştiinţă însă abordează şi o atitudine corespunzătoare personalităţii elevului. Dacă 
acesta are un temperament melancolic apropierea este mai mare, tonul vocii mai dulce, mai blând. 
Dacă este un coleric, dimpotrivă. Toate acestea presupun cunoştinţe de psihologie şi adaptarea 
competenţelor de comunicare căci a comunica presupune ascultare, dialogare, însuşire şi folosire a 
formulelor de politeţe, capacităţi empatice, asertive, respectarea normelor de comunicare scrisă sau 
orală, cunoaşterea limbajului nonverbal şi paraverbal.  

 Învăţătorul trebuie să aibă o cunoaştere completă a dezvoltării copilului atât în plan 
anatomofiziologic, cât şi psihic, necesitând astfel pregătire din toate ştiinţele care studiază omul. 
Deci, pentru ca actul educaţional să fie condus cu măiestrie pedagogică, invăţătorul trebuie să fie un 
bun psiholog şi pedagog, să exploreze fiinţa umană prin metode şi instrumente atestate ştiinţific şi 
să conducă apoi cu maximum de eficienţă, formarea integrală a personalităţii elevilor, a evoluţiei lor 
pe toate planurile. 

 Educatorul este un model ce oferă şi cere calităţi morale, estetice, culturale şi sociale. El 
oferă un model biologic (capacitatea de a-şi păstra sanătatea, de a fi rezistent la oboseală şi stres, de 
a dovedi o funcţionalitate normală a analizatorilor), fizice (să demonstreze o ţinută corect, mişcare 
firească, înfăţişare plăcută, gestică şi mimică controlate, voce caldă şi ton adecvat), temperamentale 
(să posede energie, să dea dovadă de mobilitate şi echilibru nervos, de dinamism, de activism, de 
control şi autocontrol, precum şi de stabilitate emoţională). 

 Comunicarea înseamnă transmitere şi receptare de informaţii cu ajutorul oricărui mijloc. Are 
loc o comunicare bună când sunt folosite toate metodele de transmitere a ceea ce se doreşte, prin 
toate mijloacele şi receptate dorit toate acestea. 

 Limbajul este comunicare dar nu se comunică nimic dacă vorbirea este lipsită de sens. 
Comunicarea nu are loc numai prin limbaj, iar educatorul are datoria de a-şi însuşi toate 
competenţele în vederea desfăşurării corecte a procesului instructiv – educativ. 
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IATĂ VIN COLINDĂTORI ! 
 

Educatoare : Olar Livia 
Grădinița PP nr. 45 

Oradea 
 

Scoală gazdă nu mai sta 
Că e vremea a colinda! 
 
Când vine vremea grea 
Cu primii fulgi de nea, 
Se scutură din nori, 
De Sfinte Sărbători 
Povești cu îngerași, 
Pentru copii poznași, 
Povesti cu Sfinți părinti, 
Pentru copii cuminti, 
Aflati-le acum 
În prag de Moș Ajun! 
 
Colind – Bună dimineața la Moș Ajun 
 
Gazda 
Vin copii colindători, 
În Ajun de Sărbători! 
Vin copiii voinicei, 
Cu glasuri de clopoței! 
Și mai ales în seara asta: 
Lăsați copiii să colinde! 
Să nu se-nchidă nicio poartă 
În preajma lor. 
Și niciun semn să nu-i oprească 
Din datina strămoșească. 
 
Bună seara lui Crăciun, 
Sara bună lui Ajun! 
Am venit să colindăm, 
Veste bună să vă dăm, 
-Lasă-ne gazdă în casă, 
C-afară plouă de varsă, 
Și plouă cu picurele, 
Pe la garduri de nuiele! 
 
Gazdă, dacă nu ne crezi, 
Ieși afară de ne vezi! 
Nu ieși cu mâna goală, 
Ci cu cârnăciori în poală! 
Că de-aseară colindăm, 
La picioare înghețăm, 
Ne-ncălzim dacă ne-aduci 
Cozonac și mere dulci! 

 
Dă-ne drumul gazdă-n casă 
Nu ne tineti la fereastră. 
Dă-ne drumul gazdă-n tindă 
N-auzi larmă de colindă? 
La casa de oameni buni 
Face Dumnezeu minuni! 
Pune îngerii de strajă 
Si dusmanii nu cutează. 
 
Colind : 
Puică neagră bagă-n sac, 
Scoală gazdă, dă-mi colac! 
De mi-i da, de nu mi-i da, 
Altu. nu te-oi colinda! 
Dă-mi colacu, că mi-i dragu, 
Dă-mi covrigu că mi-i frigu! 
 
Pe podele de nuiele, 
Duc copiii-n palme stele. 
Pe tot râul care îngheață 
Duc copiii-n cântec viață 
Și din poartă până-n casă 
Dâre de lumină lasă. 
Să rămână-n casă toate, 
La multi ani cu sănătate. 
 
Prin troiene de ninsoare 
Duc copiii-n suflet soare 
Să-l împartă cu iubire 
Ca un strop de împlinire. 
Și cu dragoste creștină, 
Duc copiii-n pumn lumină 
Să o lase pe la case, 
Unde-s gazdele frumoase! 
 
Gazda : Am pus pâine, vin pe masă, 
Că astăzi din casă-n casă – 
Au venit colindători, 
Că așa-i de Sărbători! 
Noi, gazdele primitoare, 
Ne-am gătit de sărbătoare, 
Să primim colindători ! 
 
Cântați-ne o colindă ! 
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Colind : ”Astăzi s-a născut Hristos” 
  
Colinde, colinde  
E vremea colindelor 
Căci gheața se întinde 
Asemeni oglindelor. 
- Și auziti? 
La ora asta în lume 
Copiii lumii cântă, 
Colindul sfânt al păcii 
Cel mai frumos colind! 
 
- Haideti sa mergem 
 la colindat 
 și la Ana , 
 Că a făcut cozonac bun 
 și ne asteaptă  
s-o colindăm! 
 
Colindător: -Primiți cu colinda? 
Gazdă: - Primim, primim, poftiți și pe la 

noi! 
 
Drumu-i greu , zapada-i mare 
Vin copiii pe carare. 
Si tot cantă lin colinde 
Până noaptea nu i-a prinde. 
-Bună seara lui Crăciun! 
Fript-ați cârnațul cel bun? 
L-ați fript și l-ați mâncat? 
Dar de noi chiar ați uitat? 
C-am venit să colindăm 
Pe la case să urăm! 
 
Gazda: 
 Poftiți, poftiți, că n-am uitat! 
Cu mult drag v-am așteptat! 
Cârnațul nu l-am mâncat, 
L-am pus la afumat. 
Și dacă ne veți colinda, 
Voi colaci veți căpăta! 
 
Colind ”Am plecat să colindăm” 
 
Cinstiți creștini și preaiubiți, 
Ați dori să ne primiți? 
Căci noi pentru aceasta am venit, 
Pentru aceasta am călătorit, 
Să vă-ntrebăm pe d-voastră: 
Primiți steaua noastră? 
 

Toți: Primim! Primim! 
 
 Dinspre Răsărit răsare 
O stea cu lumină mare! 
Razele își răspândește, 
Pe 3 crai povățuiește! 
Steaua, semnul lui Hristos 
Strălucește preafrumos 
De la stea s-a cunoscut, 
C-azi Iisus S-a născut! 
 
Colind ”Seteaua sus răsare”  
  
Gazda: 
 -Ce frumos ați colindat! 
Acum vrem să povestiți 
Despre vestea ce-o vestiți! 
 
În seara de Crăciun, 
Creștinii-mpart tot ce-i mai bun! 
Sărbătorind cum se cuvine, 
Această naștere divină! 
Copiii pleacă la urat, 
Și nu se-opresc din colindat, 
Până ce toți n-au ascultat 
Povestea lui Iisus! 
 
Colind: ”Asta-i seara de Crăciun” 
 
A venit la mine mama, 
Și mi-a spus c-un zâmbet blând:  
-Puiule, stai treaz, ia seama 
Și-ascultă toată seara, 
Cântecele de Crăciun! 
Clătinând apoi fereastra, 
Vântul mi-a șoptit ușor: 
- Puiule, în noaptea asta 
Colindăm colind duios 
Domnului Iisus Hristo 
 A fost odată-un copilaș 
Născut într-o iarnă, 
În grajd, afară din oraș, 
Și-atât era de drăgălaș, 
Că mii și mii de îngerași 
Au coborât să-l vadă. 
 
În noaptea-n care S-a născut 
S-a-nviorat pământul! 
De cântec, Cerul s-a umplut 
Și Crai, din loc necunoscut 
Îngenunchin când L-au văzut, 
I-au sărutat veșmântul. 
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Apoi, trecut-au rând pe rând 
Ca ceasurile, anii! 
Creștea copilul cel plăpând 
Curat, frumos, cuminte, blând. 
El aducea copiii lumii 
În jurul Lui grămadă! 
Și le-arăta cu drag minuni, 
Cum n-au mai fost, să vadă! 
 
Colind :”Îngerii șoptesc” 
  
Ne-ați colindat! 
Frumoase cântece-ați cântat! 

Acum noi vă mulțumim, 
Și la anul vă poftim 
Să mai veniți pe la noi! 
 
Rămâneți gazde sănătoase, 
Să plătiți colindele noastre! 
Cu mere și covrigei 
La cei mari și mititei. 
 
Haideți să uităm de toate 
Și să fim un pic mai buni! 
La mulți ani cu sănătate, 
Sfântă-i noaptea de Ajun. 
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Absenteismul şcolar, o problemă a educaţiei 
 

Profesor Olariu Alexandra 
Profesor Manda Nadia 

 

Cum bine se ştie, munca este condiţia fundamentală a existenţei omului, este o necesitate 
naturală permanentă, care mijloceşte schimbul de substanţe dintre om şi natură, adică însăşi viaţa 
omului.  

Conceptul „muncă” este diferit pentru fiecare categorie de vârstă în parte. Astfel, dacă până la 
18 – 20 de ani „munca” înseamnă frecventarea cu regularitate şi cu rezultate bune a cursurilor unei 
instituţii de învăţământ, după această vârstă „munca” are valenţe mai ample implicând activitatea 
profesională şi gospodărească a fiecăruia.  

De-a lungul timpului sistemul de învăţământ s-a confruntat cu un fenomen negativ la nivelul 
unităţilor şcolare, un fenomen care tinde să devină obişnuinţă – chiulul sau absenteismul şcolar.  

Chiulul este, după părerea noastră a cadrelor didactice – şi nu numai, expresia lipsei de 
conştiinţă în îndeplinirea datoriei, în îndeplinirea unei sarcini şcolare importante: prezenţa la orele 
de curs.  

Chiulangiul este o persoană care, în mod obişnuit, se sustrage fără motive temeinice de la 
îndatoririle ce-i revin, adică de la învăţătură, de la activităţile desfăşurate cu grupul „clasa”.  

Un lucru trebuie clar înţeles: la orice nivel şcolar – ciclul preşcolar, primar, gimnazial, liceal – 
frecvenţa la orele de curs şi îndeplinirea sarcinilor instructiv – educative contribuie la definirea 
individului, la formarea caracterului acestuia, la succesul sau insuccesul acestuia pe viitor.  

Vom exemplifica cele scrise mai sus prin situaţii concrete din munca noastră la catedră.  
La preşcolari şi nu numai aici, chiulul este influenţat fie de lejeritatea cu care unii părinţi 

tratează problema educaţiei propriilor copii, fie, uneori, de reticenţa pe care copilul o are – dintr-un 
motiv sau altul – faţă de grădiniţă/ şcoală. De câte ori nu am auzit: „De ce să-l duc la grădiniţă? Ce 
învaţă acolo? Ce eu nu pot să-l învăţ? Lasă, că-l duc la şcoală!”. Stimaţi părinţi, haideţi să înţelegem 
un aspect destul de important: în grădiniţele/ şcolile de la nivelul oraşului nostru există cadre 
didactice specializate, cu experienţă suficientă, cu multă dăruire faţă de munca de la catedră, cadre 
care ştiu să-i călăuzească pe copii în tainele lumii, care îi formează pe aceştia ca oameni. Totul 
porneşte de la grădiniţă. Este foarte important ca un copil de 6 – 7 ani să ştie când vine la şcoală: să 
comunice (să vorbească corect), să scrie semnele grafice elementare (punct, linie, bastonaş, oval 
etc), să ştie să se joace, să se comporte. Întâlnim din ce în ce mai des cazuri de copii ce nu 
frecventează deloc grădiniţa sau ce „vin din când în când”. Aceştia sunt elevii care se adaptează 
foarte greu cerinţelor şi exigenţelor clasei I. „A învăţa”, „a te forma” în cadrul şcolii înseamnă 
„continuitate”, „consecvenţă”, „prezenţă obligatorie” la orele de curs.  

De aceea, haideţi să le explicăm copiilor mai reticenţi – cu afecţiunea şi priceperea noastră de 
părinţi şi dascăli – cât de importantă este prezenţa la şcoală, iar cel mai important lucru, haideţi să 
înţelegem şi noi, părinţii cele spuse mai sus.  

La ciclul primar, gimnazial şi liceal „chiulul” are două forme: absenţa de la cursuri (motive: 
reticenţa faţă de şcoală, „împovărarea” copiilor cu sarcini de către părinţi, uneori educaţia greşită 
din familie) şi a doua formă, „prezenţa – absentă” sau „sunt prezent, dar dorm în bancă”.  

Primul caz este cel mai des întâlnit şi are drept consecinţă comportamentul din al doilea caz: 
dacă nu vii la ore cu regularitate, nu poţi contribui la lecţii din cauza golurilor acumulate în stocul 
de cunoştinţe. De cele mai multe ori, la ciclul primar, chiulul este întâlnit la elevii de etnie rromă, 
având drept justificare: „am fost bolnav”- deşi nu este aşa, „nu a avut cine să stea cu sora mea”, „nu 
am avut cu ce să mă îmbrac”, „nu m-am trezit”, „am plecat la …”, „au plecat ai mei la muncă şi…”.  

La liceu chiulul se extinde la nivelul tuturor. De cele mai multe ori motivul este distracţia sau 
cum se spune în popor „tăierea de frunză la câini” pe străzi, prin baruri,cluburi (având de cele mai 
multe ori un comportament ce lasă de dorit).  

Stimaţi elevi, viaţa nu este numai o „distracţie”.Va veni vremea în care va trebui să daţi 
socoteală, să o înfruntaţi. Alegeţi-vă „arme” cu care să o faceţi eficient. Educaţia şcolară, pregătirea 
intelectuală, morală, profesională, bunul simţ – sunt câteva din „armele” pe care şcoala vi le oferă  
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SERBARE DE CRĂCIUN 
NAŞTEREA LUI IISUS HRISTOS - scenetă 

 
OLARIU DACIANA TEODORA 

COL. NAȚ. "PREPARANDIA DIMITRIE ȚICHINDEAL" ARAD 
 
 Personaje: Maica Sfântă, Iosif, magii (3), păstorii (2), îngerul, Irod – Împărat, ostaşii (3), 

Steaua, povestitorii 
Centrul decorului sacru îl constituie: icoana cu naşterea lui Iisus, ieslea improvizată, 

lumânări, brad de Crăciun 
 Povestitorul: 
Colo sus, în vremeea ceea, 
În frumoasa Galileea, 
O fecioară vieţuia 
Şi Maria se numea 

Nazaret era oraşul 
Unde ea-şi avea sălaşul. 
Într-o zi Maria sta, 
Singură şi se ruga 

Dar deodată ce văzu? 
Casa toată se umplu 
De-o lumină orbitoare  
Ca şi raza de la soare 

 Îngerul Gavril: 
- Nu te speria, Maria! 
Eu sunt îngerul Gavril, 
Cu veste la tine vin. 

Tu vei naşte pe Hristos, 
Pe Hristos cel luminos! 
 

Fiul tatălui va fi  
Şi Iisus se va numi. 
 

 Maria: 
- Iată roaba Domnului Fie mie după cuvântul tău!  
 Povestitorul: 
Al Iudeei împărat 
Într-o zi porunc-a dat 
Că la locul de născare 
Să se-nscrie fiecare. 

Iosif a mers să se-nscrie 
Şi el, cu a lui soţie; 
De la ei, din Galileea, 
În Viflaim, în Iudeea. 

Ca să nască pe Iisus 
Cată loc în jos şi-n sus. 
Geaba cată prin cetate; 
Hanuri, case...pline-s toate. 

 Iosif: 
- Din Nazaret venim acum 
Şi calea a fost grea, 
Că suntem obosiţi de drum 

Şi eu, şi Maria. 
Că ea aşteaptă pruncul sfânt  
Acuma să se nască, 

Şi oamenii de pe pământ 
Iisus să-i izbăvească. 
 

 Maria: 
- Peste tot e-atâta lume, 
Nu găsim nici un locaş. 

Haide, Iosife, mai bine 
La margine de oraş! 

 

 Povestitorul: 
Atuncea Preacurata din Viflaim ieşea 
Şi dând de-un grajd, a intrat în el. 
Şi printre dobitoace, pe fânul cel strohos, 
Născut-a Preacurata pe Iisus Hristos. 

Îngerii au coborât 
La păstori, de i-au trezit. 
Iar al Domnului trimis 
Din ceruri, aşa le-a zis: 

 Îngerul: 
- Să nu vă-nspăimântaţi! 
Eu sunt solie 

Şi vă vestesc cu bucurie 
Că vesel azi tot omul fie! 

 Păstorii se pun în genunchi, îşi fac semnul crucii şi spun: 
 Păstor 1: 
- Lumii, astăzi s-a născut 
Domnul cel făr’ de-nceput. 
S-a născut pe fân uscat, 

De îngeri înconjurat. 
S-a născut pe fân frumos 
Şi i-au pus nume Hristos. 

 Păstor 2: 
- Prunc dumnezeiesc, frumos, 
Ce pe noi din iad ne-a scos. 

Şi la cer ne-a ridicat, 
Iertându-ne de păcat. 

Colind: Ce se vede-n zare? 
 Steaua: 
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Pe ceruri luceşte 
Şi din răsărituri 
La toţi le vesteşte: 
 

Că aici, în lume, 
Sub un cer frumos, 
S-a născut chiar azi 
Domnul Iisus Hristos! 

Colind: Trei crai de la Răsărit - primele două strofe 
Magul Baltazar: 
- Noi, de la Răsărit cu-alai, 
Venim trei magi, venim trei crai. 
Ierusalimu-am colindat 
Şi-am întrebat în lung şi-n lat: 

Magul Melchior: 
- Unde-i noul Împărat 
Care-acuma s-a născut? 
Steaua lui noi am văzut 
Şi către el ne-a petrecut. 

Magul Gaspar:  
- Şi-am venit din depărtare 
Să-i aducem închinare 
Pruncului Mântuitor 
Şi Împărat al tuturor! 

 Irod: 
- Aşa? Deci...mergeţi şi aflaţi, 
Apoi veniţi de mă-nştiinţaţi. 

Că şi eu vreau ca să mă duc 
Şi-nchinare să-i aduc. 

Steaua sus răsare 
 Povestitorul: 
Şi s-au dus craii... s-au tot dus... 
Steaua-i îndruma de sus. 
Iar la staul... colo... iată 
Steaua se opri deodată. 
Iar craii merg în faţa pruncului, 

Se-nchină cuvioşi, 
Se-nchină Lui. 
Ei scot şi-i dau cu multă 
bucurie: 
Aur, smirnă şi tămâie. 

Craii, când se-napoiară, 
Altă cale apucară. 
Îngerul, în vis, 
Veni şi la Iosif 
Şi-i grăi: 

 Îngerul:  
 - Scoală-te, Iosif, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în 
Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, 

Că Irod în gând şi-a pus 
Să-l omoare pe Iisus. 

 Povestitorul: 
Iar pe crai, Irod, mereu 
I-aştepta-n palatul său. 
Şi văzând că nu mai vin 

De necaz, făcea venin. 
Şi-a chemat ostaşi pe dată. 
 

 Irod: 
- Ostaşi!... mergeţi repede!...o ceată!... 
Colo-n Viflaim şi-n sate 
Cu oraşe-nvecinate. 
Casele la rând luaţi, 

Toţi copiii să-i tăiaţi! 
De la doi-trei ani în jos, 
Doar veţi da şi de Hristos. 

 Povestitorul: 
Şi războinicii s-au dus 
Făcând precum Irod le-a spus. 
O, ce vaiet prin cetate! 
Cum plângeau, din minţi ieşite, 
Mamele nenorocite, 
Când vedeau murind, pe uliţi, 

Pruncii lor, trecuţi prin suliţi 
................................................... 
Dar nici nu-ncetase plânsul 
Că Irod muri, şi dânsul. 
Îngerul atunci i-a zis 
Iar lui Iosif, noaptea-n vis: 

 Îngerul: 
- Ia pe prunc, pe mama sa 
Şi te-ntoarce-n ţara ta! 
Grijă n-ai de ce să porţi 

Că de-acum e printre morţi 
Cel ce mâna-a vrut să puie, 
Pe Iisus ca să-l răpuie. 

 Povestitorul: 
Ei din Egipt la drum porniră 
Şi în Nazaret sosiră. 
Ocrotit de Dumnezeu, 

Iisus, aici, creştea mereu. 
Şi de harul Domnului  
Se umplea făptura Lui. 

Maica Sfântă-l ocrotea 
Şi cu dragoste-i grăia: 
 

 Maica Sfântă: 
 - Fiul meu, Iisuse dragă, 
Te aşteaptă-o lume-ntreagă! 

- Te aşteaptă cu dorire 
Ca să-i dai ei mântuire! 

 Toţi – rugăciune:  
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- O, şi-acum, Iisuse Doamne, 
Pentru anul care vine, 
Calda noastră rugăciune 
O-ndreptăm smeriţi spre Tine: 

Să-ntăreşti dorinţa noastră 
De-a rămâne zi şi noapte, 
Purtători ai veştii bune 
Mai departe, mai departe.... 
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Colind: O, ce veste minunată ! 
PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL 

 
Olariu Mihaela Cătălina –  

Școala Gimnazială “A. I. Cuza”, Dorohoi, Botoșani 
 
 Parteneriatul educaţional reprezintă o formă de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul elevului în cadrul procesului educativ. El are în vedere o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii 
şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar 
au drept principal obiectiv să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici 
inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, 
învățării reciproce şi schimbului de experienţă. Parteneriatele în domeniul școlar reprezintă o 
variantă flexibilă de cooperare între parteneri din regiuni și ţări diferite. 

“Şcolile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 
probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” Jan 
Amos Comenius 

Parteneriatul educaţional are tendinţa de a deveni un mijloc important pentru abordarea de tip 
curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. Abordarea curriculară a educaţiei are drept 
scop nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care 
presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă 
pentru că ea este cea care determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social. 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară o dată cu actul educaţional propriu-zis. El se referă la 
cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre agenţi educaţionali. Parteneriatul 
educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, 
urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. 

Parteneriatele educaţionale sunt încheiate în urma unor acorduri semnate între directorii şi 
reprezentanţii instituţiilor care doresc să desfăşoare una sau mai multe acţiuni comune. 

Activităţile se desfăşoară ţinând cont de tema aleasă în cadrul parteneriatului, de resursele 
materiale şi de timp, de resursele umane de care dispun, de grupurile ţintă cărora le sunt adresate. 

Un parteneriat eficient doreşte atragerea unui număr de participanţi care să urmărească un 
scop bine definit. 

Obiectivele se stabilesc între parteneri, ele trebuie să fie clare, operaţionale, măsurabile şi în 
concordanţă cu scopul parteneriatului educaţional. 

Alegerea temelor proiectate în parteneriat trebuie să ţină cont de vârsta copiilor, de interesele 
acestora, să poată fi desfăşurate fără a perturba programul activităţilor zilnice din cadrul unităţilor 
implicate. 

Parteneriatul educaţional se poate încheia cu şcoala, alte unităţi preşcolare, comunitatea 
locală, alţi factori educaţionali, e.t.c. 

Structura unui parteneriat educaţional cuprinde următoarele elemente: 
Tema (titlul parteneriatului), iniţiatori(unul sau mai mulţi iniţiatori), coordonatori (unul sau 

mai mulţi coordonatori), durata (zile, săptămâni, luni, ani). 
Argumentul (scurt şi care descrie conţinutul temei), scopul (trebuie să fie comun tuturor 

partenerilor educaţionali), obiectivele specifice (care surprind părţile operaţionale ale 
parteneriatului), grupul ţintă (grupul cărora le este adresat: preşcolari, elevi, etc.), beneficiari, 
resurse (umane, materiale, de informare, financiare). 

Planul operaţional surprinde inventarul de activităţi adică planificarea activităţilor cuprinse în 
program. 

Rezultatele aşteptate se referă la rezultatele vizate a fi obţinute în urma derulării 
parteneriatului educaţional. Aceste rezultate sunt monitorizate, evaluarea făcându-se în funcţie de 
materialele didactice avute la dispoziţie şi care surprind cel mai bine aspectele urmărite pe parcursul 
desfăşurării parteneriatului. 
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Diseminarea rezultatelor este în strânsă legătură cu aşteptările, monitorizarea şi evaluarea 
rezultatelor. 

Concluziile sunt cele care descriu în câteva cuvinte ceea ce s-a obţinut în urma derulării 
parteneriatului educaţional. 

Bibliografia se referă la materialele informative folosite pentru a realiza corect documentaţia 
dar şi activităţile din cadrul parteneriatului educaţional. 

La baza derulării parteneriatelor educaţionale stau acordurile încheiate. 
Rolul parteneriatului educaţional este de a stabili o comunicare eficientă între parteneri şi de a 

obţine rezultatele aşteptate. 
 
Bibliografie 
1. http://iteach.ro/experientedidactice/abordarea-educatiei-prin-etwinning; 
2. Cioflica Smaranda, Lazăr Cameila, Berbeceanu Gabriela, Portofoliul educatoarei, Editura 

Tehno-Art, Petroşani, 2010; 
3. Feldman, Amy L şi Matjasko Jennifer L. 2005. „The Role of School-Based Extracurricular 

Activities în Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions”, Review of 
Educational Research, 75:129. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

prof. Olariu Oana 
Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’- Arad 

 
Parteneiatul școală- familie- comunitate este unul dintre imperativele sistemului actual de 

învățământ, o formă concretă a raportului de interdeterminare a factorilor construirii personalității: 
ereditate- mediu- educație. Formarea competențelor transdisciplinare vizează aspecte ce țin de 
idealul firesc al conturării ,,omului deplin și cu temei’’. Savoir- vivre și savoir devenir s- ar cuveni 
să fie misiuni reale ale oricărui dascăl, dincolo de performanțele cuantificabile prin raportare la 
standarde curriculare. 

In acest context, implicarea părinților în activitățile școlare devine o necesitate, asigurând 
coerență treptelor educației: familie- școală- societate. Dialogul permanent dintre părinți și unitatea 
școlară îmbracă diferite forme adcevate obiectivelor propuse: lectorate, ședințe, concursuri, 
simpozioane, programe/ proiecte educative școlare/ extrașcolare.  

Instituția noastră a încercat în permanență să aproprie părinții de viața școlii, fiind un sprijin 
în toate provocările perioadei liceale. Se constată un interes general scăzut al prezenței părinților 
pentru clasicele ședințe în care se discută rigid probleme organizatorice ale grupului de elevi. În 
ciuda acestui fapt, în cazul filierei tehnologice există o preocupare pentru formarea profesională a 
copiilor. Cele două specializări oferite de Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’ se regăsesc în 
opțiunile familiei prin posibilitatea ocupării unui loc de muncă stabil după încheierea studiilor.  

In anul școlar 2017- 2018 Comitetul reprezentativ al părinților s- a implicat în realizarea a 
două activități de impact. Pentru a marca Săptămâna Meseriilor s- a organizat o expoziție tematică 
în biblioteca școlii, având un titlu sugestiv: ,,Arhitectuta lemnului în Anul Centenarului’’. Au fost 
expuse obiecte realizate cu elevii în atelierele școlii, deschiderea festivă fiind urmată de un atelier 
creativ și o vizită la agentul economic, partener educațional al școlii noastre, S.C. COTTA 
INTERNATIONAL. 

 
O altă activitate reprezenativă pentru comunicarea și colaborarea cu familiile elevilor a fost 

Ziua Școlii, organizată în data de 10 mai 2018, sub titlul ,,Tradiție și inovație. Copacul care ne 
unește!’’Evenimentul s- a realizat în parteneriat cu Biserica Ortodoxă ,,Sfântul Gheorghe’’- Aradul 
Nou și școli gimnaziale din județul nostru. Programul a fost dinamic și diversificat, concretizând 
viziunea și misiunea instituției: prezentarea unor rase de câini de vânătoare, demonstrație de dresaj 
canin, atelier de confecționat kendama și de tapițerie, degustare cu specific vânătoresc. 

Aceste tipuri de activități educative aduc împreună, în mod real, elevi- părinți- dascăli- 
reprezentanți ai comunității locale. Astfel, școala redevine importantă pentru toți cei implicați, 
afirmând că doar prin educațiese poate schimba sau recupera un set de valori autentice. 
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PARTENERIATELE CU PĂRINȚII. 
ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Învățător, Olaru Florentina, 

Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat 
 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare.  

 Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor 
împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa pregătitoare. Prin acest proiect urmăresc 
promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului 
în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile 
proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”, 
“Iată,vine Moș Crăciun!”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și 
părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi 
sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

 Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi 
chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, 
atunci când am organizat târguri de Crăciun, de Paști, de mărțișoare. 

Împreună cu copiii am elaborat o hartă a proiectului, pe care am expus-o în sala de clasă şi am 
compus o. 

 Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat școală-
familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în educarea elevilor” 

Durata: - se va derula pe tot parcursul desfășurării proiectului ”Părinții din nou la școală” 
Pateneriatul urmărește: 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
• Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
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• Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 
educația copilului; 

• Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 
școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 

Redactare şi monitorizare: 
1. Locul desfăşurării – săli de clasă, bibliotecă, alte locaţii 
2. Obiectivul general al proiectului: 
Îmbunătăţirea rezultatalor şcolare (capacităţi, atitudini) prin participarea părinţilor în proporţie 

de cel puțin 85% 
3. Grupul ţintă: părinţi, bunici, tutori legali 
4. Beneficiari direcţi şi indirecţi: 
• părinţi/- copii 
• şcoală 
• comunitate 
5. Obiective specife: 
• implicare în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, 

managementul clasei, programe şcolare, standarde de performanţă) 
• cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea 

temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale 
• conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, 

nevoile , încrederea în forţele proprii 
• utilizarea părinţilor ca sursă de învăţare, în realizarea de materiale didactice 
• identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică 

(legate de adaptarea sau inadaptarea şcolară) 
• organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber 
6. Rezultate aşteptate: 
• abilităţi, deprinderi de natură intelectuală 
• îmbunătăţirea situaţiei şcolare 
• asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării 
• interesul părinţilor pentru şcoală 
• bune practici pentru părinţi 
7. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului: 
• rapoarte semestriale 
• grilă de monitorizare 
• fişă de evaluare a activităţii 
• portofoliul proiectului 
8. Impactul împlementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor 

parteneri: 
• părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii 
• părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor 
• părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor 
• copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură 
• copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber 
• copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni 
• interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese 
• şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare 
• cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor 
• partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi 

educarea elevilor, a părinţilor 
• partenerii vor avea pacienţi, enoriaşi, cetăţeni mai conştienţi de valoarea individului pentru 

comunitate 
9. Modalităţi de continuitate după încheierea proiectului: 
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• promovarea unor activităţi în școală,comunitate, prin mijloace media 
• solicitări din partea părinţilor pentru anumite teme de interes, propuneri 
10. Activităţi de promovare, mediatizare în timpul şi după derularea proiectului: 
• întâlniri periodice, ședințe, lectorate, ore de consiliere 
• dezbateri, mese rotunde, evenimente sociale 
• activităţi practice, expoziții cu lucrări ale elevilor 
• vizionarea unor casete, realizarea unor portofolii, albume școlare, 
• excursii,drumeții, vizite la domiciliul elevilor 
• serbări, seri distractive, sărbătorirea unor evenimente 
• acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea unor copii 
11. Parteneri implicaţi în proiect: 
• psihopedagogul școlii, psihologi, asistenţi sociali, bunici 
• profesori, consilier educativ,directorul școlii 
• preoţi, medici 
12. Activităţi propuse în primul an al desfăşurării proiectului: 
1. Să lucrăm împreună - Lansarea proiectului 
2. Participarea la concursuri școlare și extrașcolare- pregătirea pentru viitor, pentru viață 

(Când, cum și la concursuri participă copiii noștri) 
3. Ne interesează ce fac copiii noştri în timpul liber. Petrecerea a cât mai mult timp liber cu 

copiii. Pregătirea suplimentară- un mare ajutor în formarea instructiv-educativă a copilului (acasă, 
la școală, prin cercurile școlare) 

4. Educăm pentru şi prin comunitate- educație pentru cetățenie europeană,educaţia pentru 
salvarea mediului, educația moral religioasă(Sărbătorim Ora pământului, Ziua păsărilor, a pădurii, 
Sfintele sărbători de Paște, Nașterea Mântuitorului- Crăciunul) 

5. Identificăm şi ameliorăm, rezolvăm problemele şcolare (remediere școlară) 
6. Să creştem copii sănătoşi! 
7. Ne pasă de ceilalţi - acţiuni de ajutorare, voluntariat 
8. Cum formăm şi dezvoltăm personalitatea copilului 
9. Ne relaxăm împreună, ne cunoaştem mai bine(serbări, vizite, excursii) 
10. Mulţumiţi de rezultate, de noi înşine? (evaluare, încheiere) 
Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali 

familie-școală-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța 
să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom 
asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. Prin derularea acestui proiect, ca învățătoare cu 
experiență didactică de peste 30 de ani, recunosc și încerc să accentuez rolul părinților de prim-
educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să-și ridice semne de întrebare și îndoieli, privind 
propriile metode folosite în educarea copiilor lor. 

  
Bibliografie: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005 
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SĂRBĂTORILE DE CRĂCIUN ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

Olea Daniela Camelia 
Grădinița nr. 272, București 

 
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de 

emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 
Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e 

aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te 
gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul 
uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii 
proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de 
ani. 

Copiii sunt fascinați de obiceiurile specifice acestui anotimp. Împodobirea bradului rămâne 
cel mai iubit obicei printre cei mici, de aceea dragi părinți nu ezitați să îi luați la cumpărături, să 
alegeți împreună bradul și podoabele. Apoi împodobiți-l! E drept că există posibilitatea ca ei mai 
mult să vă încurce, însă bucuria din ochii lor este neprețuită. Amintiți-vă în permanență că și voi ați 
fost copii și abia asteptați acest moment.  

E magică aşteptarea Moşului Crăciun, aşa cum e magică Naşterea Pruncului Isus!  
Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări 

artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată sunt doar 
câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase 
manifestări spirituale ale poporului nostru. În această perioadă, copiii, care ţin locul păstorilor şi 
magilor, cetele de colindători sfidează intemperiile vremii, din dragoste pentru misiunea 
încredinţată lor, pentru a duce mai departe, această misiune din generaţie în generaţie. 

Copiii de la Grădinița nr. 272 Norocel, după ce au împodobit bradul cu multă migală și 
sârguință, s-au întrecut în programe artistice de neuitat, unde au spus poezii, colinde, au prezentat 
obiceiuri de Crăciun și Anul nou, după care, au primit cu emoții și bucurie pe moșul cu traista plină 
de daruri pentru ei. 

Venirea moșului este un moment așteptat un an întreg. Iar dimineața de Crăciun este unică. 
Nimic nu se compară cu bucuria găsirii cadoului frumos ambalat sub brad. Și miile de întrebări 
legate de Moș Crăciun. Insă, dincolo de toate aceste intrebari, ceea ce ar trebui să învățăm de la 
copii este credința lor in minuni, siguranța lor. Ei știu că dacă au fost cuminți, vor fi răsplătitț. De la 
copii putem învăța că atâta vreme cât crezi cu tărie în dorința ta, aceasta se va îndeplini.  

Insă cel mai important este să ne învățăm copiii că sărbătorile de iarna nu înseamna numai 
cadouri și veselie, ci sunt și un motiv în plus să fie mai buni, să ierte, să creadă în minuni mereu. 

Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea copiilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, reprezintă un nesecat izvor de 
bucurie și satisfacții, creând buna dispoziție și favorizând dezvoltarea copiilor, atât din punct de 
vedere psihic, dar și fizic, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, 
tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Cu ocazia serbărilor, trăiri intense, pline 
de bucurie și emoție se regăsesc deopotrivă în rândul micilor interpreți, în rândul părinților, 
bunicilor spectatori dar si al doamnelor care făuresc aceste momente magice.  

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospețimea și candoarea protagoniștilor, 
prin neîntrecuta spontaneitate și sinceritate, prin naturalețea și firescul comportamentului lor scenic. 

Ca intr-o familie, copiii, spectatorii-părinți, bunici, frați - trăiesc momente unice din lumea 
inegalabilă a copilariei ,iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenți vibrează sub 
coarda de cristal a glasului copilăriei. 

Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită a talentului nativ al copilului, a inteligenţei dominante descoperită şi valorificată de cadrul 
didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Serbarea este un prilej prin care copilul ,,se pune în valoare”, folosindu-și imaginația, dictia, 
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mimica, siguranța de sine, plăcerea de a apărea în fața publicului. Aceasta stabilește la nivelul 
grupei noi tipuri de relații între copii, pe de o parte, între copii și adulții participanți, pe de altă 
parte: relații de colaborare, de prietenie, un climat de încredere și căldură sufletească ce favorizează 
comunicarea, o bună socializare și integrare în colectivitate și în viața socială. 

Potențialul larg al alternativelor de organizare și desfășurare a serbărilor este generator de 
căutari și soluții foarte variate și originale. Am încercat adeseori să găsim soluții la unele aspecte ale 
serbarilor tradiționale, uneori prea rigide, să aducem un plus de vitalitate în serbările noastre, iar 
copilului și părintelui un zâmbet în plus.  

De aceea, un astfel de eveniment reprezintă un mijloc eficient de educare , de influenţare 
formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de a cunoaște elemente de 
istorie, religie, elemente ce definesc portretul spiritual al poporului român. 

Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii : 
jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă 
împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Toate aceste experiențe ne oferă satisfacții urișse și contribuie într-o mare măsură la 
destinderea copiilor în mediul grădiniței, la realizarea unei atmosfere relaxante și constructive, între 
grădiniță, familie, comunitate, ceea ce determină ca și copiii să vină cu plăcere la grădiniță și să se 
manifeste fără inhibiții și timidităti, ei observă ce mult înseamnă dragostea, căldura sufletească, 
întelegerea, respectul și toleranța, lucruri deosebit de importante pentru această primă experiență 
oferită de grădiniță. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare atât pentru copil cât si pentru 
părinte/adult. Ea trebuie gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un 
scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului, al 
părinților dar şi al grădiniței. 

Un real parteneriat între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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Importanța Serbărilor școlare 
 

Prof. Înv. Preșcolar Oltean Diana Ionela 
Grădiniţa cu P.P. „Arici Pogonici”- structură II 

Gherla, jud. Cluj 
 
 Serbările școlare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a preșcolarilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora. Pregatirea și participarea la serbări este acțiunea în 
care copilul se obișnuiește să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, creează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. Pentru a realiza o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de 
Crăciun, este necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei preșcolare ce cuprinde 
în forme tradiționale poezii și cântece specifice Crăciunului .  

Personal, am optat în acest an școlar să realizez de Crăciun , la grupa mijlocie, o serbare cu 
tematică folclorică-religioasă. Costumele populare, ia și catrinta, cămașa și ițarii sunt pregatite 
pentru spectacolul mult așteptat. În atmosfera spirituală a Craciunului, interpretarea unor dansuri 
populare ( Hațegana, Sârba) da posibilitatea de a cunoaște sufletul țăranului român, raritatea 
portului și cântecului popular. Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și 
energizează gândirea, memoria, atenția, imaginația, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia. 

Consider serbarea cu cântece și dansuri populare românești , o oglindă a acestui popor, pentru 
care, păstrarea tradiției a fost o datorie și o onoare. Anexez mai jos, o parte din poeziile, colindele și 
cântecul de Crăciun , pe care le-am utilizat la serbarea de Craciun, din acest an școlar , la grupa 
mijlocie : 

 “Dragi tătici, scumpe mămici/ Bunicuţe sau bunici, 
Ce v-aţi adunat aici,/ Spectatori şi spectatoare, 
Astăzi vom da o serbare,/ Căci e mare sărbătoare 
Vom cânta , vom colinda,/ Poezii vom recita. 
Aşadar la fiecare,/ Un bun venit la serbare ! ” 
 
“Eu sunt româncuța mică, / Tare, tare frumușică! 
Mama-mi coase ie albă / Și la gât îmi pune salbă, 
Pieptăraș cusut cu fir,/ La ureche trandafir, 
Și-n picioare opincuță,/ Să mă știți că-s româncuță! “  
“Sunt româncă, bine-mi pare, / Port în păr o mândră floare, 
Roşie, de trandafir/ Şi-n oglindă mă admir. 
Sunt plină de voie bună / Şi din flori eu fac cunună 
Mă învârt de multe ori, /Joc cu foc, până în zori! “ 
 
“Iată-mă, sunt românaș! / Chiar dacă-s de la oraș! 
Tata zice că-s fecior/ Iară mama, puișor! 
Mă îmbracă, mă gătește,/ Uite-asa, pe românește, 
Cu opinci, cu zurgălăi,/ Cum stă bine la flăcăi, 
Și cu cușma pe-o ureche,/ Ca să le fiu drag la fete! “ 
 
“Foaie verde de frăguță,/Bun găsit dragă găzduță! 
Foaie verde de mărar,/Bună sara, gospodar! 
Am venit să v-antrebăm/Se poate să vă urăm? 
Ia mai mânați măi, flăcăi,/Și sunați din zurgălăi!/Hăăăăi, hăăăăăi! “ 
 
Colinde : “Astăzi s-a născut Hristos !” , “Domn, Domn să-nălțăm !” 
Cântec de Crăciun : “ Eu sunt renul lui Moș Crăciun !” 
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VIN COLINDĂTORII 
Serbare – grupa mijlocie 

An şcolar 2018-2019 
 

Olteanu Daniela 
 
 
 
 
 
AMELIA : 
 Ninge!Ninge ca-n poveşti! Natura s-a gătit într-o haină albă, de sărbătoare! E iarnă! 
 La porţile sufletelor noastre de creştini bat Sfintele Sărbători de iarnă. 
 
 Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe-acest pământ , 
Nu e alta mai frumoasă  
Decât Crăciunul cel Sfânt. 
 
MATIA: 
Bucurie, bucurie 
La apus şi răsărit 
Căci a lumii mântuire 
La noi iarăsi a sosit. 
 
Din părinţi fără avere 
 Într-un sat necunoscut 
 Un copil sărman şi gingaş 
 Azi în iesle s-a născut. 
 
DEBI MUNTEANU: 
Omenirea prăznuieşte 
Cântă îngerii în cor 
Iar fecioara fericită 
Blând-admiră-al ei odor. 
 
 Noi am pregătit colinde 
 Şi din suflet le cântăm,  
 Bucurii şi sănătate  
 În pluguşor vă urăm. 
 
DECOR 
O căsuţă, tata, mama şi copii, îmbrăcaţi în costume naţionale, stau lângă brad şi vorbesc: 
 
RĂDUCU: Băiatul-gazdei: Ei, mamă! Mari minuni s-au petrecut la Naşterea Domnului! În 

noaptea aceea cerul s-a deschis şi cete de îngeraşi au coborât cântând imnuri de slavă pentru Fiul lui 
Dumnezeu. 

ELISA: Fetiţa –gazdă: O stea mare şi luminoasă a răsărit pe cer. După ea s-au luat Magii de la 
răsărit care au venit cu daruri scumpe să se închine Mântuitorului Iisus. 

RĂDUCU: Băiatul-gazdei: Astfel, lumea a putut afla că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că El a 
venit pe pământ să-i înveţe pe oameni credinţa adevărată. 

ELISA: Fetiţa –gazdă: Şi de atunci, în fiecare an , noi sărbătorim Naşterea Domnului Iisus. Şi 
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în fiecare an în ajun de Crăciun se aud colindătorii. Numai la noi, n-a venit încă nimeni! 
RĂDUCU: Băiatul-gazdei: Pus-ai pe masă bucate pentru colindători? 
 ELISA: Fetiţa –gazdă:Am pus, am pus...mere, nuci, colăcei! 
RĂDUCU: Băiatul-gazdei: Se aude gălăgie pe afară...Colindătorii încep să apară! 
 

ELISA: Fetiţa –gazdă: 
 Hai să ne străduim 
 Cât mai bine să-i primim! 
 Vin copii colindători 
 În ajun de sărbători! 
 Vin copiii voinicei 
 Cu glasuri de clopoţei! 
 
RĂDUCU: Băiatul-gazdei: 
 
Sosit-a ziua cea sfântă, 
Când colindele se cântă. 
C-azi în lume a venit 
Mesia cel mult dorit. 
 
ELISA: Fetiţa –gazdă: 
 
Măicuţă, auzi colindători 
Ca îngeraşi micuţi, uşori. 
Ei vin acum, la ceas de noapte, 
Să ne ureze sănătate. 
 
COLINDĂTORII: Primiţi cu colinda? 
 
Gazdele : Primim dacă-ţi colinda! 
 
COLINDA: ,,SCULAŢI GAZDE NU 
DORMIŢI” 
 
ELA: Mama: Sara Crăciunului nost, mare 
bucurie o fost. 
 Şi- o fost bucurie mare de aşa mare mirare. 
 Şi-o fost bucurie-n lume de aşa mare minune. 
 
 Iosif cu Sfănta Marie pleacă în călătorie, 
 Umblă-n sus şi umblă-n jos, se roagă de toţi 
frumos. 
 Să îi lase să se culce, noaptea-n stradă să n-
apuce. 
 
IOSIF: Tata: Dar oamenii din cetate, i-au 
răspuns cu răutate. 
 Du-te, du-te şi ne lasă, că n-ai loc în casă. 
 Atunci Sfânta Fecioară iese din oraş afară 
 Şi se duce la săraci într-un grajd cu două vaci 
 Şi acolo pe fân, jos, s-a născut Domnul 
Hristos. 

 În iesle pe fân uscat se naşte-al lumii Împărat. 
 
ELA: Mama: Astă seară-i seară mare, 
Asta-i seara de Ajun, 
Mâine-i seara de Crăciun. 
 
IOSIF: Tata: Toată lumea creştinească 
Astăzi să se-nveselească. 
C-o stea mare s-a ivit 
Sus, la sfântul răsărit! 
Şi strălucea cu tărie! 
Veste mare, bucurie,  
Că veşnicul Dumnezeu 
A trimis pe Fiul său 
Să se nască-n Bethleem. 
 
COLINDĂ: DOMN, DOMN SĂ-NĂLŢĂM 
 
LOIS: COLINDĂTOR  
,,Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi cu mine, 
Iisus se naşte astăzi, 
Copile, pentru tine. 
Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină, 
Să-ngenunchem smerit. 
Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi duios 
Să creşti curat, copile, 
Ca bradul de frumos!” 
 
ANA SĂSĂRMAN -COLINDĂTOR  
,,Afară ninge liniştit 
În casă arde focul, 
Iar noi pe lângă mama stând 
Demult uitarăm jocul. 
 
E noapte. Patul e făcut. 
Dar cine să se culce? 
Când mama spune de Iisus 
Cu glasul rar şi dulce. 
 
TEODORA- COLINDĂTOR 
Cum s-a născut Iisus în frig, 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla 
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Căldură ca să-i facă. 
 
Cum au venit la ieslea Lui, 
Păstorii de la stână, 
Şi îngerii cântând din cer, 
Cu flori de măr în mână.” 
 
Şi au venit la ei apoi 
Păstorii de la stână 
Şi îngerii cântând în cor 
Cu flori de măr în mână. 
 
IOANA- COLINDĂTOR 
,,În noaptea sfântă de Crăciun, 
Pe drumul nins de lună, 
Trei magi călări cu suflet bun, 
Aleargă împreună. 
 
De unde vin? Cum se numesc? 
Ce doruri îi frământă? 
Spre-o iesle ei călătoresc 
Şi cerurile cântă. 
 
Şi cântă-n inimile lor 
Aprinsă bucuria, 
Azi s-a născut un Salvator! 
Azi s-a născut Mesia!” 
 
COLINDĂ: TREI PĂSTORI 
 
DEBORA MORARIU – COLINDĂTOR 
,,Mama pruncul a-nfăşat 
Şi în iesle l-a culcat 
În iesle pe fân uscat 
Pe al lumii împărat. 
 
Iar trei crai mânaţi de dor 
Lăsând ţări în urma lor 
După stea călătoresc 
Să găsească prunc ceresc 
 
Şi să facă închinare 
Pruncului cel sfânt şi care, 
s-a născut în lume jos 
pentru omul păcătos.” 
 
SIMINA- COLINDĂTOR: 
,,Când se-aştern ninsorile pe-afară 
Şi răsună casele-n colind, 
Peste noi privirea Ta-ţi coboară, 
Căci spre Tine rugile se-aprind. 
 

Mii de stele s-au ivit aievea, 
În zvon sfânt, de rugă, la altar, 
Peste noi trimite-ţi mângâierea, 
Peste noi trimite-ţi al tău har.” 
 
MATIA- COLINDĂTOR: 
,,Cad fulgii moi din cer dansând 
Şi dansul lor e lin 
Iisuse astăzi al meu gând, 
E doar de Tine plin. 
 
Privesc în albul nesfârşit 
Şi văd lumini de soare, 
Trei crai vin de la răsărit 
Punându-ţi la picioare, 
 
Simbolu-mpărăţiei firi 
Şi dragoste cerească, 
Şi fluvii pline de iubiri 
În lume-ncep să crească.” 
 
TOŢI:,, Cad fulgii moi în palma mea 
Şi strălucesc pe rând 
Căci astăzi s-a născut Hristos, 
Cel preamărit şi blând!” 
 
COLIND: ASTĂZI S-A NĂSCUT 
HRISTOS. 
 
 FINI- COLINDĂTOR  
,, În noaptea-n care te-ai născut 
Iisuse pentru mine, 
Cu ploi de îngeri s-au umplut 
Nălţimile senine. 
 
Ca flori de tei cădeau de sus 
Visare şi lumină, 
Heruvimi pentru Iisus 
Aduc cântare lină.” 
 
AMELIA- COLINDĂTOR  
 
,,Îngenunchează mamă, 
Să ne rugăm mereu 
Când îngerii sărută 
În taină, somnul meu. 
 
Închide-mi ochişorii 
Când îngerii privesc, 
Mângâie-mi obrăjorii 
Când stelele lucesc.” 
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TIMI- COLINDĂTOR 
,,Se cuvine de Crăciun 
Tot omul să fie bun, 
Cei mai mici şi cei mai mari 
Mai ales cei preşcolari. 
 
Toţi pruncii să ne-adunăm 
Să mergem să ne-nchinăm, 
Lui Hristos astăzi născut 
Într-o iesle aşternut.” 
 
DEBI MUNTEANU 
Că se naşte prunc micuţ 
Fără foc şi legănuţ, 
În iesle pe fân uscat 
De îngeri înconjurat. 
 
Să-L primim cu bucurie, 
Lumină-n case să fie, 
Colinde în orice casă, 
Mere şi colaci pe masă. 
 
COLIND: ÎNGERII ŞOPTESC 
 
BOGDI- COLINDĂTOR: 
,,Iisus se naşte astăzi 
 În peşterile lumii 
În ochii noştri limpezi 
În raza blândă a lunii. 
 
În fiecare casă, 
Cu licăriri de soare 
În pâinea de pe masă, 
În fulgul de ninsoare. 
 
Iisus se naşte astăzi 
Să-i punem la picioare, 
Lumina rugăciunii 
Şi-o limpede cântare.” 
 
MATEI- COLINDĂTOR: 
,,Îngenunchează mamă 
Să ne rugăm acum 
Şi pentru copilaşii 
Care-au rămas pe drum. 
 
Şi pentru-acei ce plâng 
În serile acestea, 
Fiind orfani de lume, 
Necunoscând nădejdea.” 
 

COLINDĂ- A SOSIT CRĂCIUNUL 
 
DARIUS- COLINDĂTOR 
„Am spus că astăzi s-a născut 
Iisus în ieslea sfântă 
C-acolo-n ceruri heruvimi 
În cor de slavă cântă. 
 
Am spus că cerul s-a-nnoit 
Şi lângă el pământul. 
Că îngerii cântă în cer 
Şi-aici la noi, colindul.” 
 
NICOLAS-COLINDĂTOR  
,,Am spus că plouă pe pământ 
Visare şi lumină 
Am spus că leagănul cel sfânt 
E dragoste divină. 
 
Am spus dar nu uita , copile, 
Cum s-a născut Iisus, 
Acolo jos, în frig, pe paie, 
Doar magii daruri i-au adus.” 
 
TOŢI: 
,,Se-apropie Crăciunul 
Iisuse pentru Tine, 
Nălţăm colinde sfinte 
Nălţăm colinde line.” 
 
COLIND CERUL SI PĂMÎNTUL 
 
IOSIF - TATA,ELA- MAMA : foarte frumos, 
bravo, copii! 
 
GABI MUREŞAN:  
În noaptea asta s-a născut, 
 În pesteră străină, 
Acel prin care-am cunoscut 
A cerului lumină. 
 
În noaptea asta cor ceresc 
Cântări alese cântă 

Pe D-zeu Îl preamăresc 

Cu bucurie sfântă. 
GABI KISS 
Ai milă, Doamne, de acei 
Ce zac acum departe 
Căci dacă nu te-nduri de ei 
Se pierd în veci în noapte. 
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Primeşte sfintele cântări 
Ce-aducem azi spre tine 
Sădeşte dragostea în noi 
Şi-adune mântuire. 
 
COLIND:  
 
TOŢI: Casa-n care am intrat e de 
binecuvântat, 
 După legea creştinească, numele să-şi 
împlinască; 
 Şi-ntre lumânări aprinse, mesele să-i fie-
ntinse, 
 Şi-ncărcate cu bucate, să trăiţi în sănătate! 
 
 TIMI ŞI MATEI 
 Şi la anul când venim 
 Sănătoşi să vă găsim 
 Tot cu feţe luminate 
 La mulţi ani cu sănătate! 
 
Anul vechi şi anul nou 
( Scenetă ) 
 
BOGDI- Anul vechi  
Frunză verde de mărar 
Bună seara, gospodari! 
Puţin am să vă vorbesc, 
Anul nou să-l întâlnesc. 
 
MATIA- .Anul nou  
Bună seara, veterane! 
 
 BOGDI- Anul vechi  
Bun întâlniş, căpitane! 
 
MATIA- .Anul nou  
 
Cine esti şi ce doreşti 
De vrei să ma intălneşti? 
 
 BOGDI- Anul vechi  
Anul vechi sunt, tinereţe, 
La capăt de bătrâneţe. 
Mi s-a împlinit sorocul... 
Ia-mi cu vrednicie locul! 
 
MATIA- .Anul nou  
 
Mulţumesc, părinte bun, 
Eu poruncii mă supun! 
 

BOGDI- Anul vechi  
Fiule, fii generos 
Cu acest popor frumos! 
Dă-i belşug, încarcă glia 
Să-nflorească România! 
MATIA- .Anul nou  
 
Vă doresc la fiecare 
Mult belşug şi bună stare! 
 
TOTI 
Anul vechi s-a înnoit. 
Fii An Nou binevenit! 
Să trăieşti, fii fericit! 
La anul şi la mulţi ani! 
 
Pluguşorul 
  
E ger. Prin aerul curat DARIUS 
Plutesc miresmele de brad 
Şi sună veseli zurgălăii 
De-a lungul satului şi-a văii. 
Căci mâine anul se-nnoieşte 
Şi pluguşorul se porneşte. 
 
Aho, aho, copii şi fraţi, MATEI 
Staţi puţin şi nu mânaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi: 
Mâine anul se-nnoieşte  
Pluguşorul se porneşte 
Şi începe –a colinda 
Pe la case a ura. 
Mânaţi , măi! 
 
Iarna-i grea, omătu-i mare TIMI 
Semne bune anul are, 
Semne bune de belşug, 
Pentru brazda de sub plug. 
 Uraţi măi! Hăi! Hăi! 
 
Aho, aho, copii şi fraţi, FINI 
Staţi puţin şi nu mânaţi! 
Am venit ca să urăm 
Pe părinţi să nu-i uităm. 
Şi voi, mândre gospodine, 
Ce-aţi întins mesele pline 
Cu plăcinte sau bucate 
Să cinstim pe săturate 
După cum se şi cuvine. 
Staţi şi voi pe loc un pic 
Doar o vorbă să vă zic. 
Vorbă dulce, un urat, 
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Din bătrâni cum ne e dat. 
 Mânaţi măi! 
 
Facem acum o urare NICOLAS 
Şi doamnei educatoare. 
Să trăiţi.să îmbătrâniţi, 
Ca merii să înfloriţi. 

Să creşteţi, să educaţi, 
Mulţi copii să luminaţi! 
Sănătate, mulţumire 
Şi gânduri de fericire. 
Ia mai mânaţi, măi flăcăi, 
Să se audă peste văi! 
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Serbările școlare din grădiniță 
 

Prof.Inv.Presc.: Olteanu Diana Maria 
G.P.N Nr.1 Recea 

 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 Copiii se deosebesc între ei după particularitățile lor de acțiune, aceleași acțiuni (practice, 

intelectulale, sportive, muzicale etc.) sunt executate de anumiți copii la diverse niveluri calitative cu 
o eficiență mai mare sau mai mică. Ȋn grădiniță educația estetică se realizează prin multiple mijloace 
fie prin activitățile comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 
Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii în diferite domenii pot fi valorificate în 
timpul programelor distractive, a teatrului de păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță. 
Scena oferă copiilor posibilitatea de a-și manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității 
lor. Copiii cu reale posibilități de îndemanare, de creație, de recitare expresivă, de manifestare a 
simțului ritmic pot fi aleși în redarea unei scenete, la grupele mari. Orice serbare școlară este o 
sărbătoare, atat pentru copii și părinți, cat și pentru educatoare. Serbările sunt evenimente deosebite 
care încununează activitatea din timpul unui trimestru, prin conținutul și încărcătura emoțională pe 
care o transmit serbările au un rol educativ deosebit. Pentru o serbare reușită , educatoarea trebuie 
să aibă în vedere pregătirea artistică și organizatorică( popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei 
vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). Este foarte important ca pregătirea serbării să 
nu se facă într-un timp scurt și să nu afecteze timpul destinat altor activități comune. Pregătirea unei 
serbări se realizează în felul următor: poeziile, cantecele și dansurile populare sunt incluse în 
planificarea educatoarei și predate în cadrul activităților comune, apoi repetate în timpul activităților 
alese.  Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cantece, scenete care au o valoare 
artistică mai mare și care declanșează impresii si emoții estetice mai puternice. De asemenea este 
important ca în selecționarea textelor să se țină cont de întinderea acetora, în funcție de 
particularitățile de varstă a copiilor participanți la serbare.  Serbările copilăriei, momentele acestea 
de maximă bucurie,atat pentru copii, cat și pentru părinți,întăresc și fortifică sufletele viitorilor 
adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează 
gandirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și 
creații artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale.      Reusita unei serbări este 
rezultatul unei bune pregătiri, sigurarea unei atmosfere calme și linistite în timpul desfășurării 
acesteia. Serbările din grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv- educativă, ele 
vizand nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci și valorificarea potențialului creativ al 
copiilor. 

 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 

aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
 

646



Importanta activitatilor realizate în parteneriat cu parintii 
 

Prof. Inv. Primar Omer Birsen 
 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 
estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.  

 Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se 
materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile 
în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea 
familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, 
profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte 
strânsă.  

 Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl 
realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile 
de: 

• transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
• dezvoltarea autonomiei copilului;  
• transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
•  învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 

curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATELOR ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

Prof. înv. primar OMILESCU MIRELA-COSMINA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual și moral. 
Şcoala, alături de familie, influenţează personalitatea copilului, prin condiţiile concrete în care se 
desfăşoară procesul de învățământ. 

O școală eficientă este acea școală care realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și 
respectarea identităţii sale, dar și cu familia acestuia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi 
atragerea membrilor ei în procesul didactic.  

 Parteneriatele familie-școală sunt relații de colaborare și activități care implică personalul 
școlar, părinții și alți membri ai familiei elevilor, bazându-se pe încredere, responsabilitate și respect 
reciproc având ca scop unic educația și formarea copiilor și a tinerilor. 

Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare şi colaborare la nivelul procesului 
educaţional, care vine în sprijinul copilului. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali implicați. 

Cercetările demonstrează că școlile eficiente sunt acele școli care acordă o importanță 
deosebită relațiilor cu familia prin implicarea acesteia în activitățile educative.  

Părinții care se implica activ în educaţia copiilor lor au un impact semnificativ asupra 
succesului acestora şi a vieţii lor, în general. Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi se 
pot diferenția față de ceilalți sub următoarele aspecte: 

– absentează mai rar; 
– se comportă adecvat varstei; 
– au performanţe şcolare mai bune; 
– acced la nivele superioare de educaţie. 
Dezvoltarea și menținerea parteneriatelor școală-familie nu sunt întotdeauna ușoare, adesea 

acestea necesitând angajament și timp. Din cauza presiunilor și circumstanțelor, multe familii au 
nevoie de aranjamente speciale sau sprijin suplimentar pentru a le permite să se implice activ în 
viața școlară a copiilor lor și pentru a-i ajuta pe aceștia să obțină performanțe maxime. 

Rezultatele acestui efort vor fi semnificative. Familiile care înțeleg educația ca sistem și 
dificultățile cu care se confruntă școala, sunt o sursă valoroasă de susținere a instituțiilor de 
învățământ.  

Pentru o colaborare eficientă școală-familie, părinții trebuie să aibă în vedere unele aspecte: 
• pregătirea copiii pentru a învăţa. Să le prezinte şcoala ca fiind interesantă şi importantă şi să 

le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi; 
• discuții cu profesorii copiilor și stabilirea unei relaţii adecvate cu ei.  
• participarea la evenimentele din şcoală (şedinţe şi lectorate, activităţi cultural-artistice, 

sportive, de voluntariat, excursii, etc) .  
• cunoașterea profesorilor, a orarului copilului şi a regulilor din şcoală.  
• discuții permanente cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală. Să-i pună întrebări specifice, 

legate de activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni suplimentare; 
• crearea acasă a unui mediu propice învăţarii. Să sprijine învăţarea, prin desfăşurarea de 

activităţi zilnice cu copilul. Să citească cu el. Să-i verifice tema. Să-i limiteze accesul la TV sau la 
jocurile video; 

• discuții cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu a ceea ce se întâmplă la 
şcoală.  

• oferirea unor informaţii utile profesorilor. Schimbarea condiţiilor familiale, cum ar fi 
divorţul, boala părinţilor sau chiar moartea unui animal preferat pot determina tulburări de 
concentrare în învăţare; 

• participarea la activități de voluntariat organizate de școală.  
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• implicarea în organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-profesor şi în reforma şcolii. 
Ar fi , de asemenea, ideal ca părinții și profesorii să acționeze ca o echipă și: 
• să aibă așteptări ridicate şi să-i laude adesea pe copii; 
• să stabilească obiceiuri bune de învăţare. Să-i ajute pe copii să îşi planifice activităţile şi să 

le dezvolte interesul în diverse domenii; 
• să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că, în cazul apariției 

unei situaţii dificile, le va fi mai uşor să o gestioneze, pe baza unei bune relaţii stabilite anterior. 
• să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar 

aspecte bune; 
• să lucreze ca parteneri. 
Tot pentru o bună colaborare școală-familie profesorii ar trebui să se axeze pe următoarele 

aspecte: 
• să-i determine pe părinţi să înţeleagă că este benefic pentru copii să participe la orele 

acestora; 
• să menţină fluxul comunicaţional pozitiv. Să trimită lunar câteva însemnări părintelui, prin 

care acesta este înştiinţat în legătură cu activităţile clasei.  
• să caute oportunităţi pentru discuţii informale. Să meargă pe terenul de joacă în fiecare zi 

câteva minute, pentru a le oferi oportunitatea părinţilor de a-1 cunoaşte. Să participe la 
evenimentele comunităţii; 

• să cunoască elemente ale culturii, locului de muncă, al vieţii în general al membrilor 
familiilor, pentru a realiza impactul tuturor acestor aspecte asupra copiilor.  

• să explice clar politica de atribuire a temelor sau de stabilire a regulilor clasei; 
• să descrie părinţilor modul în care vor fi împlinite obiectivele educative propuse; 
• să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât acesta să înţeleagă 

motivele pentru care profesorul crede că elevul va avea succes; 
• să ceară părinţilor să se înscrie ca voluntari la diferite acțiuni organizate de școală 
• să-i informeze pe părinţi în legătură cu probleme curente ale învăţământului.  
• să-i ajute pe părinţi să înţeleeagă importanţa sprijinului lor. Să mulţumească acestora pentru 

implicare şi să explice care vor fi avantajele acţiunilor lor pentru copil şi pentru şcoală. 
 
Bibliografie: 
● Bocoş, M., Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2003;  
● Ionescu, M., Bocoş, M., Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ, în "Pedagogie. 

Suporturi pentru formarea profesorilor", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoc a, 2001; 
● Radu, I., Ionescu, M., Cercetarea pedagogică – moment al perfecţionării şi creativităţii, în 

"Experienţă didactică şi creativitate", autori I. Radu, M. Ionescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987. 
●http://asociatia-profesorilor.ro/studiu-privind-implicarea-familiei-in-educatia-copilului-si-

relatia-dintre-familie-si-scoala.html 
●http://www.familyschool.org.au/files/3013/8451/8364/Family-

school_partnerships_framework.pdf 
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Relația școală – familie 
 

Prof.înv.primar Oncioiu Viorica 
Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea’’-Dioști, Dolj 

 

 „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 
expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”  

 John Amos Comenius 
Școala și familia urmăresc același scop educativ, formarea copiilor, spre a deveni oameni 

multilateral dezvoltați. Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de acțiune, 
concordanța dintre mijloacele specifice de influențare folosite de aceste două instituții sociale. 

Școala este interesată să colaboreze cu familia,, să-și facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea sa 
educativă să fie mai profundă și de durată. Colaborarea școlii cu familia este necesară și în vederea 
unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

În convorbirea cu părinții, profesorul trebuie să dovedească mult tact. Este necesar să aibă 
atitudinea unui prieten, nu a unui șef care dă ordine, să fie apropiat, să găsească argumente potrivite 
și temeinice ca părinții să le accepte fiind convinși de utilitatea lor dar să nu renunțe la 
convingerilesale dacă acestea sunt bine întemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este 
respectat regimul de zi al copilului, cum este ajutat acesta la învățătură, dacă are create condiții 
bune de pregătire a temelor, cum se comportă copilul față de părinți, frați, bunici, cum se comportă 
aceștia față de el, ce influențe pozitive și negative se exercită asupra lui, cu ce se ocupă în timpul 
liber, ce prieteni are, cum se odihnește și cum se hrănește, care este starea sănptății lui, ce interese 
manifestă etc. 

Profesorul va informa părinții despre aspectele pozitive și negative din activitatea elevului la 
școală. Este bine ca mai întâi să fie prezentate unele aspecte pozitive, unele succese obținute la 
învățătură sau unele schimbări lăudabile din comportarea lui. Se va arăta apoi la care obiecte de 
învățământ întămpină elevul greutăți, ce greșeli se observă în comportarea lui și vor fi analizate 
cauzele acestora. De asemenea părinții vor fi informați despre posibilitățile de dezvoltare pe care le 
are copilul, despre aptitudinile și interesele pe care le manifestă în munca școlarăși în cea 
eztrașcolară și eventualdespre școlile sau profesiunile indicate și contraindicate. În toate aceste 
cazuri, vor fi discutate cu familia și măsurile pe care trebuie să le ia școala și pe care trebuie să le ia 
familia spre a-l ajuta pe elev să se corecteze, să se dezvolte. 

Spre a ajuta eficient elevii, părinții trebuie să țină legătura cu școala spre a se informa despre 
rezultatele muncii și despre comportarea lor la școală. Unele informații despre aceste situații le pot 
obține părinții prin consultarea carnetului cu note al elevului sau din relatările despre activitatea lui 
la școală și modul cum ea a fost apreciată de profesori dar mult mai utile sunt informațiile pe care le 
primesc de la cadrele didactice. 

Se cunosc următoarele forme mai importante de organizare a educației părinților și a 
colaborării școală – familie: asociații ale părinților care au o largă libertate de inițiativă; școli ale 
părinților și școli ale mamelor; consilii de administratie școlară formate ( exclusiv sau în majoritate) 
din părinți cu rol informațional, consultativ și decizional; comitete de părinți pe clase și școli, fără 
rol decisional, care sprijină școala în rezolvarea unor probleme. 

Se prevede ca în țările Comunității Europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării școlii 
cu familia în care accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinți și profesori, 
pe un contract parental privind copilul individual; contractual între familie și școală nu se mai 
consideră doar ca un drept opțional ci ca un sistem de obligații reciproce în cooperarea părinților cu 
profesorii. 

Dimensiunea structurală a procesului de învățământ angajează și raporturile contractuale 
stabilite de școală cu comunitatea educativă teritorială și locală reprezentată prin diferiți agenți 
sociali și prin consiliile părinților. La acest nivel pot fi atrase noile resurse pedagogice necesare 
pentru optimizarea activităților didactice: resurse materiale (noi spații de școlarizare, noi mijloace 
de învățământ), resurse umane (cadre didactice asociate, specialiști în informatizarea 
învățământului), resurse financiare și resurse informaționale.  
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Școala și familia 
 

Prof. psihopedagog Onețiu Jana-Livia 
C.S.E.I. Arad 

 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare realizat în 

sprijinul copilului, la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, 
decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are 
rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe 
ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie 
cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din 
partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului.  

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele 
pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa 
socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau 
cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o 
îmbunatăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de 
abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor.  

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină 
rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele 
superioare ale învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate 
opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 
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COLABORAREA DINTRE COPII ȘI PĂRINȚI  
ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 
Prof. ONIȘOR ANDREA 

LICEUL TEORETIC ”SAMUIL MICU”, SĂRMAȘU 
 
 ”Îți dorești ce este mai bun pentru copilul tău? Atunci intră în școala în care învață și ... 

conectează-te!” (Melanie Moore, părintele anului 2004). Lipsa de încredere în forțele proprii 
caracterizează elevul deoarece efortul pe care acesta îl depune în activitățile școlare este uriaș. 
Cadrele didactice și părinții trebuie să sesizeze momentele dificile din viața psihică a elevului. De 
aceea, proiectarea unor activități educative în parteneriat cu părinții este deosebit de importantă. 
Studiile din ultimii ani dovedesc faptul că atunci când părinții s-au implicat în viața școlară a 
elevului, rezultatele sunt mai bune și beneficiile mai evidente. 

 Activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții urmăresc promovarea unor schimbări 
în concepția, mentalitatea tradițională a părinților în raport cu poziția copilului în familie, 
participarea, implicarea acestora în activitățile școlare, reducerea absenteismului școlar, dar și 
prevenirea abandonului școlar. Proiectarea unor astfel de activități au următoarele obiective: 

- Dezvoltarea abilității părinților de a interacționa, coopera, colabora și empatiza cu propriii 
copii; 

- Stimularea activității în grup, în perechi; 
- Stimularea creativității copiilor prin organizarea de expoziții, serbări școlare, concursuri. 
 Temele propuse în activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții sunt foarte  
diverse, cunoscute și îndrăgite atât de elevi, cât și de părinți. Acestea îi provoacă să se implice 

afectiv și direct în îndeplinirea sarcinilor, în căutarea și alegerea materialelor potrivite realizării 
sarcinilor, în culegerea informațiilor necesare. Implicarea părinților în activitățile școlare, ca 
parteneri direcți, face ca acestea să fie mai atractive, părinții devin mai interesați și mai conștienți de 
actul didactic, de importanța unui proces instructiv-educativ de calitate, realizând astfel un progres 
în activitatea educativă. 

 Activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții sunt modalități eficiente în atingerea 
unor obiective comune în ceea ce privește educația elevilor. Astfel, părinții trebuie: 

- Să se intereseze de eforturile școlii și de activitățile desfășurate; 
- Să propună și să organizeze întâlniri cu invitați, alături de care copiii să trăiască experiențe 

deosebite; 
- Să se implice si să considere voluntariatul pentru școală necesar pentru implementarea unui 

program de dezvoltare a parteneriatului școală-familie; 
- Să organizeze cu alți părinți evenimente și programe de educație a copiilor pentru 

promovarea unei vieți educaționale sănătoase. 
Aceste activități educative realizate în parteneriat cu părinții au o importanță deosebită  
pentru că reprezintă oportunități pentru părinți de a-și cunoaște propriul copil în alte situații 

decât cele de acasă, de a cunoaște grupul din care face parte copilul, de a se simți alături de propriul 
copil, de a intra în contact și de a relaționa cu ceilalți părinți din grup, de a discuta cu profesorii care 
au organizat aceste activități. 

 Serbările școlare sunt activități semnificative în viața elevilor și a părinților, atât din punct de 
vedere afectiv, cât și cognitiv. Copilul își pune în valoare inteligența, își învinge temerile deoarece 
simte suportul părinților care sunt surprinși de capacitățile propriului lor copil. Cântecele, dansurile, 
recitarea de poezii sau micile piese de teatru contribuie la creșterea încrederii în potențialul artistic 
și cognitiv. Este recomandat ca pe parcursul serbării să fie inițiate momente interactive părinți-
copii: scenete, jocuri, dansuri populare, recitare, cântece cunoscute de părinți. Toate acestea 
contribuie la instituirea unei relații strânse între părinți și copii, atmosfera fiind una caldă, de 
destindere, de sărbătoare. 

 Organizarea de către cadrele didactice a unor activități educative realizate în parteneriat cu 
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părinții devine necesară în atingerea idealului educațional pentru că părinții au ocazia de a participa 
alături de copil la diverse activități, își cunosc copilul în situații diverse, se bucură împreună de 
realizările obținute, cooperează și colaborează în întocmirea diferitelor proiecte. Prin urmare, aceste 
activități contribuie atât la formarea copiilor, cât și la formarea părinților. 

 
Bibliografie: 
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ASTĂZI S- A NĂSCUT HRISTOS 
Serbare de Crăciun 

 
Prof. înv. preșcolar Onișor Rodica 
G. P. N. Valea Largă- Jud. Mureș 

 
 Prezentator 1: Dragi părinți„ Bine-ați 

venit” 
 La noi astăzi v- am poftit 
 Că e mare sărbătoare  
 Azi la grupa mare. 
 Bună ziua, bun venit 
 Vă privesc și- s fericit 
 Că de când nu ne- am văzut 
 Multă vreme a trecut. 
Prezentator 2: Fiecare om din lume 
 Are o poveste- anume, 
 Dar e una de demult 
 Și pe- aceea o ascult 
 Totdeauna de Crăciun 
 Dați- mi voie să v- o spun. 
 Când la Betlehem Maria 
 Săvârșind călătoria 
 L- a născut pe Fiul Sfânt. 
 Îngerii din cer cântând,  
 Au dus vestea- n lung și- n lat 
 Că un rege luminat 
 Cu mărire va veni 
 Pământul va moșteni. 
Prezentator 3: În seara sfântă de Crăciun, 
 Pe drumul nins de lună 
 Trei magi călări, cu suflet bun 
 Aleargă împreună. 
 De unde vin, cum se numesc, 
 Ce doruri îi frământă? 
 Spre o iesle ei călătoresc 
 Și cerurile cântă. 
Prezentator 4: Și cântă în inimile lor 
 Aprinsă bucuria 
 Azi s- a născut Mântuitor, 
 Azi s- a născut Mesia. 
 Venim și noi să- L lăudăm 
 Pe Domnul cu iubire 
 Cu toții să ne bucurăm 
 De marea- i Mântuire. 
Păstor 1: Ia...! Ascultă frățioare! 
 Parc- aud din cer cântare 
 O cântare minunată 
 Cum n- am mai văzut vreodată. 
 Ce minune! Ce minune! 
 Nemaivăzută- n altă lume 

 Cerul parcă se aprinde 
 De strălucirea ce- l cuprinde! 
Păstor 2: O, cerule, ce minunată stea! 
 Prinsă- n noaptea cerului să stea 
 Se ascunde în tăcerea ei 
 Împrăștiind mii de scântei! 
 Cine știe? O fi drept 
 Prevestirea de Profet? 
 O, cerule! O fi Mesia Cel Adevărat 
 Trimisul blând și bunul Împărat. 
Steaua: Tatăl Cel ceresc și Sfânt 
 M- a trimis azi pe pământ 
 Taina stelei s-o dezleg 
 Vestind poporului întreg 
 Cea mai mare bucurie 
 Lumea- ntreagă deci, să știe 
 Că astăzi s- a născut Hristos 
 Mesia, chip luminos. 
 Voi cu mine să veniți, 
 Să mergem la Betlehem 
 Pe Mesia să- L vedem. 
Trei crai (toți): Suntem crai din răsărit 
 La stea am călătorit, 
 O stea mare, minunată, 
 Care rar pe cer s- arată. 
Crai 1: Steaua- n cer când am zărit 
 Îndelung am cântărit 
 Întrebându- ne toți trei 
 Care- o fi secretul ei? 
 Căci o stea mare cu coadă 
 Nu întâmplător s- arată. 
Crai 2: Steaua asta de pe cer 
 Deslușește un mister; 
 Undeva- n acest ținut, 
 Azi din cer s- a coborât  
 Salvatorul așteptat 
 Fiu ales de împărat. 
Crai 3: Steaua Lui din răsărit 
 Pân- aici ne- a strălucit 
 Când deodată prin mister, 
 S- a ascuns din nou pe cer. 
 Pentru- aceasta am venit 
 Oare, în Ierusalim? 
 S- a născut un împărat, 
 Mesia cel așteptat? 
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 Am venit să- L adorăm, 
 Daruri scumpe să îi dăm. 
Crai 1: Iată! Steaua s- a oprit 
 Lâng- un staul părăsit. 
 Haideți iute să intrăm  
 Pe- mpărat să îl vedem. 
Crai 2: Noi craii pământului 
 Lângă ieslea pruncului 
 Am venit din răsărit 
 Cu daruri de oferit. 
Crai 1: Aurul împărăției! 

Crai 2: Tămâia Dumnezeirii! 
Crai 3: Și smirna omenirii! 
Crai 3: Pace peste tot să fie 
 Între oameni bucurie, 
 Căci de- acuma s-a născut 
 Domnul Sfânt pe- acest pământ. 
 De- atunci în seara de Crăciun 
 Creștinu- mparte ce- i mai bun,  
 Sărbătorind cum se cuvine 
 Această naștere divină. 

 
Serbarea se încheie cu colindul„ Astăzi s- a născut Hristos”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Educatoare:ONOFREI MIHAELA-OLTIȚA 

Școala Gimnazială:,,LEON DĂNĂILĂ”-Darabani 
Grădinița nr. 2, Județ:Botoșani 

 
 ”Copilul găsește o lume pe măsura lui ,înconjurat de cei de o seamă cu el, se simte totdeauna 

liber și mai puternic in fata adultului .”R. VINCENT 
În primele etape ale vieții , responsabilitatea copilului revine familiei .Părinții , familia sunt 

primii oameni chemați să pună bazele educației unui copil. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă 
o prefigurare certă a celor de măine.Pentru a obișnui copiii să dezvolte relații constructive cu 
semenii lor, să trăiască stări afective pozitive împreună cu colegii, să-și exteriorizeze și să-și 
împărtășească preocupările și interesul pentru anumite subiecte, se încheie parteneriate .Fiecare 
copil are dreptul și privilegiul de a se dezvolta în limita și capacitățile sale .Responsabilitatea 
părinților și a educatoarelor este de a asigura copilului cele mai bune condiții pentru a-și fructifica 
din plin acest drept și privilegiu. 

Grădinița este prima unitate de învățământ cu care copilul dar și familia intră în 
contact.Preșcolarul ar trebui să aibă toate condițiile unui cadru optim în care să se dezvolte și 
această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o 
colaborare eficientă cu grădinița. Dată fiind importanța comunicării pentru inițierea și derularea 
eficientă a parteneriatelor , este necesară asigurarea coerenței și continuității fluxurilor de 
informații, în vederea îmbunătățirii comunicării sub multiplele ei aspecte. În orice relație de 
parteneriat , esențial este ca participanții să adere la un set de valori și obiective comune ca: 

-asigurarea egalității șanselor în educație , 
-încurajarea liberei inițiative și a cooperării între diferitele instanțe educative , 
-armonizarea condițiilor specifice cu exigențele sociale generale , 
-instaurarea și menținerea comunicării deschise și a transparenței, 
-promovarea spiritului civic și , implicit a responsabilității individuale și de grup . 
O unitate de învăț.ământ , să poată atrage parteneri din exterior , este nevoie ca ideea de 

parteneriat să fie mai întâi transpusă în realitate în interiorul ei. De asemenea , implicarea 
comunității locale în acțiunea educativă solicită din partea școlii multă flexibilitate și un nivel 
ridicat al capacității de a negocia. Factorul primordial în educarea unui copil este familia și de aceea 
colaborarea între grădiniță și mediul familial trebuie să se bazeze pe o bună cunoaștere 
reciprocă.Parteneriatul grădiniță – familie duce la o educație solidă , la formarea unor deprinderi și 
bune practici de relaționare și comunicare , dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele 
educative ale prescolarilor.Copilul preșcolar începe să-și definească treptat începutul personalității 
sale .Reușita actului educațional o asigură unitatea de cerințe , existența unor reguli comune 
cunoscute și fixate împreună ,aplicate atât în grădiniță cât și acasă.Grădinița este partenerul educativ 
al familiei . Familia este chemată la luarea deciziilor legate de educația copiilor , la manifestările 
din activitățile și viața grădiniței .Parteneriatul dintre grădiniță și familie , organizat corect , duce la 
o educație solidă , fără pericol de eșec școlar mai târziu .Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie 
a familiei , a personalității în formare a copilului , iar prezența familiei în cadrul grădiniței va fi 
liantul între copil și mediul necunoscut inițial. Părinții și educatoarele au ca scop comun formarea 
unei echipe în jurul copilului și anume:nimeni nu este mai presus , nimeni nu este mai bine pregătit 
și fiecare are nevoie de celălalt.O bună colaborare se poate realiza întotdeauna pentru interesul 
copilului și ajunge să constituie o comunitate educativă constantă. 

 O relație de încredere și respect reciproc în jurul copilului ușurează f. mult munca educativă 
la care copilul participă și cooperează.Familia și grădinița , ca agenți ai socializării , sunt 
considerate responsabili pentru creșterea și dezvoltarea copilului și totodată pregătirea lui pentru 
integrarea în școală și rolul în comunitate. Parteneriatul educațional propune schimb de experiență 
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de opinii și de valori între adulții din preajma copilului. Toate activitățile din cadrul parteneriatelor 
au ca scop:-dobândirea de către părinți a unor abilități de cunoaștere a copiilor , în vederea 
eficientizării relației familie- grădiniță , dar și asigurarea caracterului pozitiv și a coerenței 
educative ale tuturor factorilor care acționează asupra copiilor , pe baza consultării și deciziilor 
comune , necontradictorii.Ar fi o greșeală dacă am socoti că educația intelectuală a copiilor revine 
în întregime numai școlii și că familia nu are nimic de făcut. La educația intelectuală contribuie 
exemplul părinților care studiază pentru ridicarea calificărilor profesionale. Viața noastră trebuie să 
fie model în fiecare clipă. 

În realizarea unui parteneriat eficient grădiniță –familie este indicat ca educatoarea să implice 
familia în anumite activități instructiv –educative.Părinții trebuie sprijiniți să-și cunoască copiii , să 
le identifice nevoile și să sprijine dezvoltarea și creșterea lor armonioasă.Adevărații beneficiari ai 
acestui parteneriat sunt copiii , ei simt dragostea și apropierea părinților , nu numai prin bunăvoința 
și bucuriile ce li se oferă acasă ci și interesul pe care părinții îl acordă în realizarea din grădiniță. 

Astfel copiii sunt mai siguri pe sine, trăiesc mândria de a-și vedea părinții în situații apropiate 
lor și de a-i apecia și mai mult. 

 Educaţia nu este numai pregătire şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de 
influenţe modelatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului şi este eficientă atunci când 
situează copilul în centrul ei, ca parte activă şi motivată la propria devenire. În concluzie, grădiniţa 
este extrem de importantă, dar ea nu este totul, ci numai o componentă a educaţiei. Ea are nevoie de 
familie, de comunitate, de întreaga societate, pentru a sprijini şi îndruma adecvat copilul. 

Părintele poate învăța de la educatoare dar și educatoarele de la părinte și ambii de la 
copil.Parteneriatul grădiniță- familie , acțiunile pe care acestea le desfășoară , continuarea de către 
familie a acțiunilor din grădiniță , duc la formarea copilului pentru viața de adult . Funcția de 
părinte este o ,,meserie ”și ca oricare meserie trebuie învățată. 

”De aceea dascălii și copiii vor spune mereu:,,Poftiți la noi în grădiniță.!” 
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SERBĂRILE DIN GRĂDINIŢĂ, MIJLOC DE STIMULARE  
SOCIO – AFECTIVĂ 

 
Oprea Daniela – Prof. Înv. Preşcolar,  

Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
Rujoiu Silvia Benonia – Prof. Consilier şcolar,  

CMBRAE – Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
 

Dezvoltarea socio–afectivă a copiilor preşcolari cuprinde o serie de obiective educaţionale 
fundamentale ce nu se limitează la o singură disciplină, ci pot fi realizate prin întreaga activitate din 
grădiniţă . 

Datorită diferenţelor individuale, fie ele cele constituţionale, fie de mediu social si de 
educaţie, în acest sens stabilirea unui model strict conturat pentru nivelul de maturitate socio – 
afecivă a copilului preşcolar nu e posibilă. Se poate observa că aceasta resimte trei necesităţi 
psihologice fundamentale a căror satisfacere permite dezvoltarea psihică normală, echilibrată şi îi 
facilitează procesul de maturizare emotională. Este vorba de: nevoia de securitate afectivă (de a iubi 
şi a se simţi iubit), nevoia de a se simţi util şi de a avea conştiinţa propriei valori, nevoia de a 
înţelege şi de a intui, incipient sensul propriei existenţe, cât şi sensul mediului în care trăieşte. 

Activităţile artistice contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor, îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoţii 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări şi emoţii. De asemenea, munca laolaltă 
contribuie la dezvoltarea simţului de raspundere al fiecărui copil şi al intregului colectiv prin dorinţe 
comune de a obţine rezultate bune, favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul 
repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. 

 Contactul cu un public prezent în număr mare sau mai mic la serbările din grădiniţă, trezeşte 
în copii energia latentă, exigenţa în ficare de a învinge greutăţile ivite, de a-şi stăpâni timiditatea, le 
cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune, iar pregatirea din timpul repetiţiilor 
contribuie la stimularea interesului pentru muncă şi a disciplinei muncii îndeplinite cu 
conştinciozitate. 

Importanţa manifestărilor artistice interpretative rezidă chiar şi în funcţiile acestora: cognitive 
şi cultural artistice, moral – civice şi de societate şi recreativ – distractive şi afective. Prin realizarea 
funcţiei cognitive sau cultural artistice, copiii iau contact cu valori culturale ale poporului nostru şi 
ale altor popoare cu valori multiple ale spiritualităţii universale. 

 Exercitându-şi funcţia de educaţie moral–civică şi de socializare,activitatea interpretativă 
contribuie la sprijinirea integrării sociale a copiilor prin formarea şi dezvoltarea sentimentelor, 
convingerilor şi atitudinilor necesare îndatoririlor ce revin tinerei generaţii, precum şi ale normelor 
de comportare şi convieţuire socială. 

 Funcţia distractiv–recreativă satisface una din importanţele trebuinţe ale copiilor şi anume 
aceea de refacere a echilibrului fizic de recreare şi deconectare. 

 Manifestările artistice reprezintă un prilej de evaluare a activităţilor ce le-au pregătit. Prin 
poeziile recitate, copiii dau dovadă că sunt obisnuiţi să vorbească corect, nuanţat, expresiv, folosind 
o mimică şi un ton cât mai adecvat, prin mişcările prezentate se va vedea stadiul coordonării cu 
ritmul muzicii, prin cantece se constată armonizarea cu ceilalţi, prin scenetele prezentate se vor 
vedea cunoştinţele şi starea empatică.  

 Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, lucruri, creează bună dispoziţie, 
favorizează dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă 
în conţinutul artistic prezentat precum şi în atmosfera sărbătoreasca ce se instalează cu acest prilej. 
De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea 
colectivului de copii, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin 
organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. Serbările în cadrul 
grădiniţei, au fost organizate cu ocazia sărbătorilor de iarna, 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia unor 
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actiuni din cadrul parteneriatelor educaţionale desfăşurate. De asemenea am organizat serbări de 
sfârşit de an şcolar. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor educaţiei estetice, a dezvoltării 
gustului pentru frumos şi nu în ultimul rând, a dezvoltării pe plan moral. 

Serbările din grădiniţă, activităţile artistice în general sunt o altfel de joacă, o joacă a „ micilor 
actori”, o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacţia ce se citeşte pe faţa lor cu ocazia 
interpretării unor roluri sau cu prilejul, recitărilor. 

 Viaţa afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalităţi. A te concentra 
asupra ei, a mecanismelor proprii de funcţionare constituie, de fapt, esenţa activităţii instructiv – 
educative a educatoarei în grădiniţa de copii, barometrul de apreciere a eficienţei acestei munci, 
chiar dacă roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. 
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IMPLICAREA ȘI PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA ACTIVITĂȚILE 
ELEVILOR DE LA CLASA PREGĂTITOARE 

 
Profesor înv. primar Oprea Georgeta,  
Școala Gimnazială Nr. 128, București 

 
Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut unele sisteme de învățământ și-au schimbat 

mult punctul de vedere cu privire la practicile școlare de învățare și evaluare. Marin Manolescu 
afirmă încă de la debutul acestui mileniu faptul că „Această schimbare este determinată de centrarea 
învățământului pe competențe (în principal), într-o societate postmodernă unde accelerarea istoriei 
este destul de evidentă şi cu efecte dintre cele mai imprevizibile (uneori)”. (Marin Manolescu, 
Activitatea evaluativă între cogniție şi metacogniție, Editura Meteor Press, București, 2003, pag. 
100). Este cert faptul că, odată reorientat și sistemul de învăţământ românesc spre competențe, 
multe din verigile sale au căpătat noi valențe. 

Triada elevi-profesori-părinți este una deosebit de importantă în procesul educativ, indiferent 
de nivel sau vârsta de școlaritate. Teoretic părinții ar trebui să fie la fel de interesați de evoluția sau 
involuția propriului copil de la cele mai fragede vârste până mai târziu. Practic, se remarcă o mai 
mare implicare a acestora în viaţa școlară cu cât copiii sunt mai mici. 

Odată cu introducerea clasei pregătitoare, începând cu anul școlar 2012-2013, s-a produs în 
sistemul de învăţământ românesc o adevărată revoluție. Întrebări de genul Cum va fi în clasa 
pregătitoare? Cine va preda copiilor?, De ce nu se dau note?, Va învăţa copilul meu să scrie și să 
citească în clasa pregătitoare? Au fost doar câteva din cele care se aflau pe buzele părinților când 
înscriau copiii la școală. După primul semestru lucrurile s-au mai așezat, părinții începând să 
priceapă ce este de fapt cu această clasă. Încă de la început s-a remarcat și se remarcă în continuare 
grija deosebită a părinților când este vorba despre activitatea propriilor copii care frecventează clasa 
de început. 

Dascălii preiau orice noutate, ei adaptându-se eficient tuturor schimbărilor din educație. 
Indiferent de provocare, un dascăl devotat profesiei sale va ști să ia cele mai bune decizii. Astfel au 
procedat toți profesorii implicați în predarea la această clasă. 

Rolul lor a fost cu atât mai mare cu cât au avut de răspuns tuturor întrebărilor părinților 
copiilor pe care îi păstoreau. Dincolo de greutățile întâmpinate au știut să facă din părinții copiilor 
veritabili aliați. În Programul de formare continuă tip “blended learning” pentru cadrele didactice 
din înățământul primar numit “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru 
formarea competențelor cheie la școlarii mici” (POSDRU/87/1.3/S/63113) – pag.77 se arată faptul 
că „Părinții elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen și nu dispun toți de aceleași 
mijloace pentru a se putea implica în mod activ în activitățile școlii”. Din proprie experiență putem 
afirma că, în general, părinții au răspuns și răspund în continuare cu aceeași promptitudine când este 
vorba de copii, cu atât mai mult cu cât aceştia sunt mai mici. O proporție destul de mică dintre ei nu 
se arată dornică de a participa la activităţile copiilor și acest lucru se datorează unui job care ocupă 
cea mai mare parte a zilei. Sunt multe tipuri de activități care cer implicarea și participarea 
părinților. 

Festivitatea de deschidere a anului școlar a reunit toți părinții claselor, iar scurtele informări 
ale părinților organizate chiar din prima zi a oferit prilejul acestora să se cunoască unii cu alții, să 
spargă gheața. 

De-a lungul anului școlar s-au organizat și pot fi organizate ateliere de creație în care părinții 
pot da o mână de ajutor elevilor în realizarea diverselor produse, exprimându-și în felul acesta 
personalitatea. Se pot desfășura ateliere de pictură pe sticlă, de olărit sau de modelaj în lut, de 
gravură, de decorațiuni, de mărțișoare, de încondeiat ouă etc. Părinții sunt foarte atenți la fiecare 
detaliu al acestor activități. Ei au grijă ca toți elevii să beneficieze de materiale din care se pot 
confecționa produsele stabilite de comun acord. 

Pentru a răspunde cerințelor legate de teme educative învățătorii pot organiza lectorate cu 
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părinții. Se pot aborda teme de interes comun în ceea ce priveşte educaţia copiilor. Se pot aborda 
teme de interes comun în ceea ce privește educația copiilor. Părinții pun întrebări, dascălii sau, de ce 
nu, chiar și alți părinți abilitați răspund. Lectorate cu părinții s-au ținut pe teme ca: Sunt părinte de 
copil de la clasa pregătitoare, cum mă comport?, Cum putem dezvolta creativitatea copiilor din 
clasa pregătitoare?, Ce jocuri putem aborda pentru intercunoașterea copiilor?, Clasa pregătitoare 
- liant între grădiniţă și școală etc. Consultațiile cu părinții se pot organiza într-un mod plăcut, 
familial pentru ca toți factorii implicați să aibă de câștigat. 

Serbările școlare sunt un izvor de prilejuri de intercunoaștere atât a elevilor, cât și a părinților. 
Părinții se implică foarte mult în acest tip de activitate, mai ales din punct de vedere organizatoric. 
Procură sau întocmesc împreună cu cadrul didactic costume sau decorul necesar bunei desfăşurări a 
serbării. 

Excursiile școlare sunt un alt tip de activitate extrașcolară în care părinții și copii deopotrivă 
sunt alături pe o nouă treaptă a cunoșterii. Relațiile care se stabilesc între elevi-elevi, părinți-elevi, 
părinți-părinți, părinți-cadru didactic, cadru didactic-elevi sunt în astfel de situații de neuitat pentru, 
poate, chiar întreaga viaţă. 

Astfel de activități se pot organiza și în săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun ! Vizitele 
la diverse muzee, plimbările în parcuri, vizionările de spectacole de teatru, circ, muzicale sau alte 
activități extrașcolare din care copiii au foarte multe de învățat se pot organiza mai ales cu sprijinul 
părinților. Cadrul didactic trebuie să fie liantul dintre elevi și părinți pentru a face educația mult mai 
plăcută. 

Sunt și alte metode de participare a părinților în programele de educație parentală, dintre care 
amintim : 

- discutarea față în față a problemelor ; 
- observarea și discutarea în grup mic a comportamentelor parentale cotidiene ; 
- crearea rețelelor de părinți care se sprijină reciproc; 
- tehnicile autoscopiei, care implică analiza propriilor experiențe sociale. 
Indiferent de natura activităților, toți părinții ar trebui să se implice și să participe la 

organizarea lor, mai ales că se are în vedere ca produs final indivizi bine educați pentru a face față 
cerințelor societății viitoare. 

Se cuvine astfel să ne gândim mai mult la ideea că „Toate cadrele didactice ajung să 
determine aceeași nevoie inițială: antrenarea eficientă a beneficiarilor, adică a părinților. Astfel 
acţiunile trebuie să aibă o abordare interdisciplinară, să se adreseze atât însuşirii unor informații, cât 
şi formării unor capacitați, deprinderi, abilități și atitudini”. (Programul de formare continuă tip 
“blended learning” pentru cadrelele didactice din învățământul primar numit “Organizarea 
interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici 
POSDRU/87/1.3/S/63113) - pag. 77). 
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Serbările școlare și importanța lor 
 

Prof.inv.prescolar: Oprea Ileana Veronica 
 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol 
dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru 
parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul 
serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale,adaptate evenimentelor si 
conditiilor locale. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să 
evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În 
procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, 
dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor 
asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie 
la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente 
nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de 
răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a 
învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 
Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 
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Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar Oprea Klodiana 
Școala Gimnazială George Enescu Năvodari 

 
 După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația 

copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o 
învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între 
școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii 
care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale 
copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită 
la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. 
Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în 
condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și 
invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. 
După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci 
într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare 
corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

 Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

 Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
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întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit 
„Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. 
Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 
părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își 
poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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“Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii” 
 

Prof. înv. preşcolar Oprea Marinela 
 
 Faptul că în fiecare familie vine la un moment dat un copil este un prilej de maximă bucurie. 

De la această fragedă vârstă orice părinte îşi doreşte ca acesta să crească şi să devină un adult 
responsabil. Dar aşa cum spune binecunoscutul proverb “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea 
din târg” trebuie să ne gândim că în destinul fiecăruia poate să intervină sau nu ceva. Este bine de 
ştiut ca părinţi că educaţia începe din prima zi de viaţă a copilului şi prin urmare să ne întrebăm “ce 
putem face pentru a le forma un comportament menit să ajute sistemul de învăţământ în dezvoltarea 
copiilor noştri, ca indivizi responsabili ai societăţii viitoare. 

 Fiecare dintre aceştia este astfel oglinda familiei, a educaţiei primite acasă, amprentă ce se 
poate observa cu uşurinţă la intrarea în colectivitate, într-un mediu social nou, diferit de cel familial. 
Copiii sunt total diferiţi, iar în ceea ce priveşte educaţia, aceasta este un proces continuu care trebuie 
să se desfăşoare treptat şi în strânsă legătură cu FAMILIA. Fără o bună colaborare dintre mediul 
şcolar şi cel familial nu va exista o dezvoltare armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului.  

 Trebuie să se intervină printr-un program de consiliere a părinţilor, de informare privind 
modalităţile concrete prin care pot participa la educaţia copilului preşcolar, deoarece lăsând ca 
sarcină formarea şi educarea acestuia numai în responsabilitatea grădiniţei, aceasta nu îşi va putea 
atinge scopurile educaţionale, la standardele propuse, indiferent de calitatea serviciilor oferite şi în 
acest scop noi, cadrele didactice, gândim şi proiectăm an de an parteneriate educaţionale 
GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof.înv.preşcolar: Ilie Mioara Ramona 
Prof.înv.preşcolar: Oprescu Simona Gabriela 

Grădiniţa Little Diamonds 
Loc.Craiova, Dolj 

 
 ,,Fiecare copil este unic, fiecare copil se află în centrul atenţiei noastre, fiecare copil 

străluceşte ca un mic diamant!’’ 
 
Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de 

aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. 

Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a 
individului în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de 
personalitate. 

A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, 
este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva 
problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe 
psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o 
antrenăm în procesul educaţional. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi 
mediul necunoscut iniţial. 

Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia 
din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din 
mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va 
repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. 
Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al 
familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. 

Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice 
consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, 
violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare 
adecvata şi respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump 
pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor 
problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi 
spiritual. 

De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, 
organizează colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. 
Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, 
consultaţii, activităţi extracurriculare. 

Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a 
dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator 
ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului 
din care face parte. 
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Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. 
Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect 

importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte 
importantă a educaţiei sale. 

Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a 
realizat în familie. 

Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, 
cel mai mare dascăl! 
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Importanta implicarii parintilor in activitatile extracurriculare 
 

Prof. Oprisan Maria-Magdalena 
Scoala Gimnaziala Petru Rares-Frumusita 

 
Parintii sunt responsabili de actele copiilor pana cand acestia ajung la varsta de 18 ani, asadar 

este datoria lor sa ii educe (cu ajutorul profesorilor, desigur) si sa ii indrume, pregatindu-i astfel 
pentru “viata”.  

Dupa familie, al doilea grup in care un copil exerseaza comportamentele sociale, invata si 
traieste este scoala. In acest spatiu, parintii sunt “partenerii” si colaboratorii educatorilor / 
profesorilor. O punte de legatura dintre aceste doua medii de invatare sunt activitatile curriculare. 
Rolul acestora este de a ajuta elevul sa descopere noi lucruri, printre care si pe sine, dezvoltandu-i 
capacitatile. Acestea pot fi si o “scuza” pentru ca parintele sa stea mai mult cu copilul sau, 
implicandu-l mai mult in cresterea si educarea acestuia.  

Eficacitatea si beneficiile implicarii parintilor sunt sustinute de numeroasele cercetari facute 
atat in Romania, cat si in alte tari. Implicarea activa a acestora are ca principal rol constientizarea 
parintilor asupra rolului izbitor pe care il au atat pentru cei mici, cat si pentru cei mai mari, fiind 
modelele lor. Astfel, prin intermediul unor activitati curriculare, copiii se pot simti mai in siguranta 
participand alaturi de parintii lor (in special in primii ani de invatamant, cand cei mici se desprind 
cu greu de parinti). Acestea pot de asemenea sa creeze legaturi stranse intre participanti (parinte – 
elev; parinte – scoala). De obicei, unitatea scolara este cea care face primul pas, oferindu-le 
cetatenilor o gama variata de activitati la care pot participa sau interveni. Astfel cadrul didactic are 
obligatia de a ajuta sau de a raspunde afirmativ solicitarilor parintilor ce “cauta” cea mai buna 
educatie pentru copiii lor. 

Parerea parintilor asupra modului in care scoala isi duce la capat rolul de a educa viitoarele 
generatii este foarte importanta intr-o scoala. Aceasta institutie se caracterizeaza astfel prin: 
deschidere catre “nou”, toleranta, prietenie, democratie, valorizarea tuturor elevilor, indiferent de 
etnie, religie, varsta, sau de atributele parintilor. Scoala actioneaza permanent pentru a incuraja 
implicarea tuturor parintilor / tutorilor legali in activitatea de invatare, ce continua si acasa. O 
atmosfera deschisa si prietenoasa va duce la respectarea deosebirilor culturale si etnice, dar va 
preveni si abandonul scolar.  

Participarea parintilor la activitatile scolare (lectii deschise, activitati comune) si chiar 
implicarea acestora in organizarea sau desfasurarea lor le va permite o mai buna cunoastere a 
caracteristicilor propriilor copii, cat si a subiectelor la care acestia intampina dificultati, putand 
astfel sa le ofere ajutorul. Un parinte poate considera ca si-a dus rolul la bun sfarsit atunci cand, 
impreuna cu institutul de invatamant, reuseste sa “inzestreze” copilul astfel incat acesta sa aprecieze 
munca, sa fie util in societate, sa aiba un viitor stabil.  

In concluzie, deoarece parintii au un rol major in educarea copiilor, consider ca implicare lor 
in activitatile scolare este benefica pentru copii, acestia formandu-si sistemul de valori in cadrul 
acestor doua mari medii.  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ - LA ROMÂNI 
 

Prof. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA, 
Grădiniţa cu P. P. nr.19, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi 
 
  Obiceiul este o regulă de conduită ce se formează spontan ca urmare a aplicării ei repetate 

într-o perioadă de timp relativ îndelungată, într-o colectivitate umană. Obiceiul poate lua forma 
unor datini, tradiții ori practici cu caracter moral sau religios. În decursul timpului obiceiul a 
reprezentat modalitatea principală de ordonare a relațiilor sociale și de influențare a acțiunii umane 
de la începuturile organizării sociale (comuna primitivă) și până în timpurile moderne când au 
apărut și alte izvoare de drept. 

 Tradiția (lat. tradiţionem, acc. traditio = a înmâna, a da mai departe) înseamnă transmiterea 
continuă a unui conținut cultural de-a lungul istoriei de la un eveniment generator sau un trecut 
imemorabil. Aceast patrimoniului intangibil poate fi vectorul identității unei comunități umane. În 
sensul său absolut, tradiția este o memorie și o idee, într-un cuvânt o conștiință colectivă; o amintire 
a ceea ce a fost, alături de datoria de a transmite mai departe și a îmbogății. Cu articolul nedefinit, o 
tradiție poate însemna totodată o mișcare religioasă, sau mai degrabă, o anumită practică simbolică 
cum ar fi tradițiile populare. Ea este un semn viguros al existentei unui popor. 

  La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet. Amintirea 
copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 
îmbelşugat,colindele şi clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar şi de 
cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o 
atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul 
Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai ales 
pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele pregătite 
de cu seară. 

 Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale 
tradiţii si obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de legende, 
mituri şi tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. 

 Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia este o încercare globală de cunoaştere absolută a 
universului, deci o filosofie incluzând demersul mistic şi o ştiinţă generală excluzând experimentul, 
şi care se constituie în orice cultură primitivă, operând cu mijloace magice şi manifestându-se prin 
adaptarea concretă epică a abstracţiilor şi a fenomenelor superioare la situaţia psihosocială dată, ca 
şi prin explicarea simbolică a acestora.  

 Crăciunul este sărbătoarea creştină ce se celebrează în data de 25 decembrie; ea mai este 
asociată şi cu naşterea lui Iisus Hristos. Originile Crăciunului sunt diverse şi diferă în funcţie de 
cultură, religie, istorie şi societate; în tradiţia românească Crăciunul are origini păgâne, combinate 
mai apoi cu credinţele creştine. 

Crăciunul este sărbătorit la 25 decembrie deoarece este aproape de Solstiţiul de Iarnă, una 
dintre cele mai importante zile ale dacilor. Tot la data de 25 decembrie erau sărbătorite Saturnaliile 
– moment în care oamenii bogaţi făceau daruri celor săraci. 

 Crăciunul a fost întotdeauna asociat cu un moş bătrân şi darnic; în tradiţia noastră există un 
cioban zeu – moş, cel ce a creat tot ce se vede şi care aduce daruri: caş, urdă, mere, nuci, colaci şi 
vin.Crăciunul a fost sărbătorit înainte de era pre-creştină ca fiind prima zi a Anului Nou; 
majoritatea ţărilor din Europa au păstrat Crăciunul ca fiind prima zi din noul an până în secolele XV 
– XVIII; în Țările Române s-a păstrat tradiţia până în secolul XIX. La românii din Banat şi 
Transilvania, prima zi a anului se numeşte Crăciunul Mic, nu Anul Nou. 

 Alţi cercetători ne spun că de Crăciun, din munte, coborau bătrânii asceţi, îmbrăcaţi în 
cojoace de oaie, şi cărau în desăgile lor crengi de vâsc; vâscul este un leac universal, atât la oameni, 
cât şi la animale. Astfel sătenii au botezat sărbătoarea Crăciunului de la moşii ce cărau crengi de 
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vâsc. 
 Multe tradiţii româneşti de Crăciun sunt asociate cu focul şi lumina; aceste elemente se 

regăsesc de fapt în majoritatea ţărilor din Europa; ele reprezintă speranţa că zeul soare va găsi 
puterea să reînvie şi să aducă primăvara cea bogată. Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea 
familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi ,copiii nepoţi îşi fac daruri,se bucură de 
momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom 
avea un am mai bun si mai bogat.La sate sunt pastrate mai bine tradiţiile si obiceiurile specifice 
acestei sărbători.Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă 
colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti 
(ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, 
superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care 
exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm 
câteva specifice diferitelor zone ale ţării.Pe 20 decembrie in calendarul ortodox se sarbatoreste ziua 
Sfântului Ignat. În această zi datina rânduiește să fie tăiat porcul de Crăciun. Pentru că țăranii cred 
că un porc neînjunghiat în această zi nu se mai îngrașă pentru că își visează cuțitul. Nerespectarea 
acestui obicei poate provoca, după unii, incidente neplăcute. În mod evident, și acest obicei 
păstrează elemente de ritual păgân (în Egiptul Antic și în Grecia Antică porcul era sacrificat în 
cinstea unor zeități. În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, 
deoarece se crede că sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-
şi udă gura cu apă. 

 Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există într-o sumedenie de 
tradiţii de Crăciun, cu mult înainte de era creştină; bradul este cel mai important arbore din 
obiceiurile româneşti. Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: 
botezul, căsătoria şi înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi 
fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în 
Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul 
frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

 În zona Olteniei foarte multe tradiţii de Crăciun sunt strâns legate de ritualuri de purificare şi 
de aflare a ursitului de către fetele nemăritate. În Ajun are loc scormonitul în foc: toţi membri 
familiei, indiferent de vârstă, dau cu joarda în foc şi spun câteva versuri ce au menirea să protejeze 
gospodăria de boli şi să aducă un an nou bogat şi roditor. Câteodata sunt invitaţi şi colindătorii să 
facă acelaşi lucru. 

 În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decât a doua zi, deoarece dacă-l arunci "îţi 
arunci norocul!" 

 În unele zone, se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund în ordine 
celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a patra de 
iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, se ung cu 
usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a alunga spiritele rele să nu ia 
laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la genunchi, precum şi 
uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii nopţii. 

 În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână 
în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 

 În ziua de Crăciun are loc un ritual al adunatului de gunoaie din curtea gospodăriei, pentru ca 
anul ce vine să aducă pui mulţi. În fiecare gospodărie sunt pregătite "colinzile" – beţe de alun 
curăţate de coajă; acestea sunt mai apoi trecute prin fum de pin. Femeia pregăteşte atâtea lumânări 
câte "colinzi" sunt şi găteşte un număr egal de colaci. Femeia bătrână din casă lua o "colindă", o 
lumânare, un colac, nuci, mere, zahăr şi bomboane şi dădea de pomană unui membru al familiei, 
rostind numele unui mort. Apoi toată familia cina, iar cei mici plecau la colindat. 

 Colindătorii sunt conduşi de un vătav sau vătrai; el intră primul în gospodăria omului şi el are 
rolul de a scormoni în foc; vătraiul primeşte de la gazdă o cotovaică – coajă de dovleac, cu seminţe 
de in, cânepă, porumb, grâu şi dovleac, pe care vătavul le aruncă în toate colţurile gospodăriei 
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pentru ca anul ce vine să fie bogat şi roditor.  
 Cam acestea sunt câteva tradiţii și obiceiuri româneşti din zona Olteniei; din păcate multe 

dintre ele au fost uitate; poate doar bunicii noştri le mai cunosc; sau poate în unele sate uitate de 
lume aceste tradiţii sunt la fel de vii ca şi acum 2.000 de ani. Poate din când în când ar fi bine să ne 
amintim aceste obiceiuri şi să încercăm să le ducem mai departe. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Mică enciclopedie de tradiţii româneşti,Ion Ghinoiu, Ed.Enciclopedică, 2001 
2. Sărbători şi obiceiuri , C.Brăiloiu,Ed. Enciclopedică, 2002 
3.Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun, M.Mitroi, Ed. Autorul,2004 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 

Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții / Serbările școlare 

 
prof.înv.preşc. OROSZ ELENA 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 
Structură Grădiniţa cu Program Normal ,,POPA LUPU ’’ 

loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş 
 
O viaţă fără sărbătoare e ca un drum lung fără hanuri. ( Democrit)          
 ,,FACULTATEA COPILĂRIEI” - grădinița - sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, 

favorizează desco-perirea propriei identităţi, dar și îi familiarizează cu mediul social, cu elementele 
culturale și artistice .  

 Pornind de la necesitatea cunoașterii a diferitelor evenimente culturale sau religioase,chiar 
adaptarea copiii la ele, educatoarea stabilește care sunt reperele prin care familia contribuie la 
reușita activităților propuse. 

 Colaborarea între familie și educatoare se realizează prin parteneriate specifice. Colaborarea 
în cauză se parafează printr-un protocol scris între educatoare și familie, prin reprezentanți acestora 
(Comitetul de părinți ) unde activitățile propuse au un caracter informativ - educativ și adecvate 
vârtei. Activitățile pentru cei mici sunt abordări deschise, prin intermediul căreia sunt prezentate , 
însușite sau chiar exersate elemen-te specifice zonei și mediului social în care trăiesc.     

 Aceste tipuri de activități sunt forme de comunicare a cunoștiințelor, opiniilor, sentimentelor 
și do-rințelor acestora, indiferent de confesiunea la care are apartenența. Între patenerii direcți 
implicați (direcți sau indirecți) în proiectarea și realizarea obiectivelor sistemului de învățământ: 
Gădinița și Familia trebuie să-și asume anumite responsabilități. Copiii sunt ,,bijuteriile de șlefuit’’ 
prin care educatoarea și familia aparținătoare sunt cei care îi ajută pe aceștia să cunoască mediul 
înconjurător, precum și valorile societă-ții în care trăiesc. 

 Parteneriatul grădiniţă- familie trebuie să aibă proiectat un plan de acţiune, ce inclunde 
variate ac-țiuni: vizite tematice , întâlnire cu consilierul educaţional, activităţi practice împreună cu 
părinţii, program artistic cu ocazia sărbătorilor de iarnă, serbări tematice cu evocarea unor 
personalități sau personae dragi ( mama sau bunica), masă rotundă, expuneri, relatări despre 
evoluția dezvoltării celor mici într-o anumită perioadă , ședinţe cu părinţii, lectorate pe diverse 
teme, vizite, concursuri tematice, sărbătorirea zilelor de naştere sau onomastice, expoziţii cu 
lucrările copiilor; alte serbările realizate în diferite momente ale anu-lui, concursuri ( locale, 
judeţene, interjudeţene, naţionale și internaționale). șezătoare tematică, expoziție cu vânzare, 
program recreativ în parc. 

 Scopul principal al acestui tip de parteneriat este colaborarea dintre familie şi grădiniţă pentru 
o implicare cât mai activă în procesul de formare a preşcolarului. Continuarea de către familie a 
activită-ţilor desfăşurate în grădiniţă, nu fac decât să ducă la o mai bună formare a copilului, să se 
pună bazele omului modern de mai târziu. 

Serbările școlare sunt evenimente prin care fiecare copil este integrat și solicitat a se 
manifesta . 

Cunoştinţe despre anotimpuri şi despre transformările ce au loc în această perioadă în natură, 
precum și regulile de convieţuire normală cu natura sunt componente ale procesului de educație. 

 Tradițiile de Crăciun în șara noastră au un farmec aparte, iar în Maramureș sunt păstrate cu 
sfințenie . Din tradițiile și obiceiurile care se practică de Crăciun educatoarea este cel mai bun 
mesager care le pre-zință și îi învăță pe cei mici Pe lângă celebrul obicei al colindatului, umblatul cu 
Viflaimul sau cu steaua, mai există multe obiceiuri prin care sunt prezentate starea spirituală a 
oamenilor ținutului. 

 Maramureșul înglobează toata viața ținutului, obiceiurile și modul de viață al românului 
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maramureșan. Și cei mici au oportunitatea de a face un pas înapoi în timp și de a învăța despre vieța 
simplă și frumoasă. 

 Serbările școlare desfăşurate prin în parteneriat cu familia vine ca răspuns la nevoia 
educatoarei de a se confrunta cu noi provocări în plan profesoional, de a-şi moderniza stilul de 
muncă, de a elimi-na rutina din activitatea zilnică, de a contribui sistematizarea cunoștințelor 
abordate, la formarea şi per-fecţionarea sa profesională. În aceeaşi măsură, contribuie la satisfacerea 
setei de cunoaştere a copiilor şi la îmbogăţirea experienţei lor de viaţă. Serbările școlare pot avea 
titluri generice ,prin care se punctează celor mici momentul sau tipul de manifestare: Îl așteptăm pe 
Moș Crăciun / Moșul bun; În jurului bradului de Crăciun, Vin colindătorii, La bunici, la Colindat; 
Spiridușii, ajutoarele lui Moș Crăciun ; Primește-mă gazdă în casă, etc. 

 

 

  
  
 BIBLIOGRAFIE: 
 Ghidul de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 
 dir. prof. Cismașiu Mariana prof. Ulrich Anca Grădinița P.P. „Grădinița Prieteniei” Arad; 

,,Importanța   transmiterii de tradiții și obiceiuri populare” 
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Sărbătoarea Crăciunului 
 

Prof. Gr. I. Oșan Genina Silvia 
Liceul Teoretic „Pavel Dan’’ Câmpia-Turzii/ 

Școala Gimnazială „Ioan Opriș’’ Turda 
 
Sărbătoarea Crăciunului este prin excelență sărbătoarea familiei creștine ,sărbătoare de la care 

izvorăsc atâta binecuvântare ,atâta lumină și căldură pentru fiecare familie.Sărbătoarea Nașterii 
Domnului este mult așteptată de orice creștin. 

Crăciunul este bunătate și speranță renăscută este pace și înțelegere,este momentul când odată 
cu ușa deschisă pentru oaspeți, ne dechidem larg inima pentru dragoste și bucurie. 

Copiii,tinerii sunt adevărata bogăție și vom încerca pe cei încredințați spre educație să îi 
formăm cu o metodă pedagogică potrivit fiecăruia. 

Omul a fost creat să trăiască în colectivitate profilul său conturându-se și manifestându-se în 
societate. 

Astfe în liceul nostru se derulează în mod frecvent activități extracurriculare,proiecte dar și o 
serie de concursuri. 

An de an Serbarea de Crăciun vine ca o încheiere festivă a unei luni de muncă și stădanii ae 
noastre tuturor;copii,părinți, educatori.Ea este foarte importantă pentru noi toți. 

Astfel elevii Liceului Teoretic’’Pavel Dan’’ Câmpia Turzii alături de părinți, cadre didactice 
au marcat ineditul acestor zile printr-un program special.Serbarea s-a desfășurat la Palatul Culturii 
și totul a fost emoționant. 

Corul școlii condus de prof.Oșan Geanina ,prof.Soporan Marian și prof Cerceș Liana au 
prezentat o suită de colinde cărora li s-a alăturat și o scenetă cu Capra pentru a completa acest 
moment mirific 

Noi implicăm în derularea de proiecte pentru a crea bucuria de a împărtăși din ceea ce știm și 
celorlalți,de a oferi un moment de încântare sufletească. 

 Beneficiul copiilor e imens bucurându-se de serbare ,se simt fericiți aături de colegii lor dar și 
de părinți lăsându-se încântați de magia Crăciunului. 

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LUMINOASE! 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ - FAMILIE, FACTOR IMPORTANT ÎN 
FORMAREA ATITUDINII POZITIVE A ELEVILOR 

 
Prof. Oțelea Emilia 

Școala Gimnazială ”Mircea Ghițulescu” Cuca 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea 
obiectelor tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a 
locurilor de muncă, de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să 
răspundă tot mai dificil nevoilor de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici 
măcar politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa 
unor modele de urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui.  

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 
în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 
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idei şi sentimente; 
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 

lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 

la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine 
şi lumea în care trăieşte. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE 
SPECIALE ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

 
Prof. Păduraru Georgeta 

C.S.E.I.Nr.1 Bacău 
 
 Psihopedagogia modernă centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul 

educator şi cu cel mai mare potenţial de educare. La orice copil, în mod particular la copiii cu 
cerinţe educative speciale, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai 
adesea direct proporţional cu rezultatele şcolare obţinute de copii. Familiile copiilor cu CES sunt 
adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. De aceea, implicarea părinților în activitățile 
extracurriculare presupune deschiderea spre comunicare și relaționare între cadrele didactice și 
familiile copiilor cu C.E.S. 

 La nivelul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bacău, s-a reușit implicarea părinților 
copiilor cu cerințe educative speciale în activităţi extracurriculare derulate în parteneriat cu alte 
instituții școlare.  

Proiectul ,,Bucuriile copilăriei,, se desfășoară în anul școlar 2018-2019 și este un proiect la 
care participă copiii din clasa I A din C.S.E.I.Nr.1 Bacău şi preşcolarii din Grădinița cu P.P. Nr.28 
Bacău-structură a Școalii Gimnaziale ,,George Bacovia,, Bacău. 

Scopul proiectului este integrarea socială și dezvoltarea mai amplă a abilităților copiilor cu 
nevoi speciale prin activități recreative, de imaginație și dezvoltarea sentimentelor de prietenie, 
toleranță, armonie în relațiile cu preșcolari care învață în instituţii şcolare de masă. 

Grup țintă: 
- 5 elevi din clasa I A (diagnosticați cu CES) din C.S.E.I.Nr.1 Bacău; 
-25 preșcolari de la Școala Gimnazială ,,G.Bacovia,, Bacău-Grădinița cu P.P. Nr.28 Bacău. 
Obiective: 
-Implicarea preșcolarilor, elevilor, părinților și a cadrelor didactice în cadrul unor proiecte de 

socializare/voluntariat; 
-Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie în relațiile între copiii participanţi la 

proiect;  
-Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

responsabilităților. 
Modalități de monitorizare și evaluare: 
-Întâlniri ale echipelor de proiect; 
-Discuții cu preșcolarii/elevii, părinții, cadrele didactice/ aplicare chestionare; 
-Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților; 
-Raport de evaluare finală. 
Impactul proiectului: 
-Îmbunătăţirea imaginii şcolilor participante la proiect în spaţiul comunităţii locale. 
Modalități de realizare: 
-Echipa de proiect comună va realiza materialele publicitare (pliante, post-ituri, 
articole în reviste școlare) pentru promovarea proiectului;  
-Preșcolarii, părinții și cadrele didactice de la Școala Gimnazială ,,G. Bacovia,, Bacău-

Grădinița cu P.P. Nr.28 Bacău, se vor întâlni pentru desfășurarea unor activități diverse cu elevii 
clasei I A din C.S.E.I. Nr.1 Bacău. 

Produse ale proiectului: fotografii, afișe, lucrări realizate de către preșcolari și elevi. 
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Activitate dedicată sărbătorilor de iarnă 

Denumirea activității/ 
activități 

Data / locul 
desfășurării 

 Resurse Responsabili 
Umane materiale 

„În jurul bradului” 
- Semnificația 
Crăciunului 
(prezentarea de către 
cadrele didactice a 
semnificației religioase 
a Crăciunului) 
-confecționarea unor 
podoabe pentru brad 
-învățarea unui colind 
-Petrecere de Crăciun  

12 decembrie 
2018 
 
C.S.E.I. Nr.1 
Bacău 

-elevi 
 -preșcolari  
-cadre 
didactice  
-părinții 
copiilor 
implicaţi în 
proiect 

-calculator pentru 
prezentare 
- hârtie colorată, 
lipici cu sclipici, 
cartoane colorate 
-brad 
-cd-uri cu colinde 
-dulciuri și sucuri 
pentru petrecerea 
de Crăciun 
 

-cadrele didactice 
implicate în 
proiect 
 

 
Bibliografie: 
1. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PAGU NELU, PROFESOR, LIC. TEHN. „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” 

 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta: lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru oameni, dar mai ales pentru copii, care 
aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi a sosirii lui Moș Crăciun. 
Programul educativ pentru sărbătorile de iarnă de la Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuță” poartă numele 
de Poveste de Crăciun. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea sentimentului de 
respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român dar și înțelegerea adevăratei 
însemnătăți a sărbătorii creștine. Ne dorim de asemenea să insuflăm copiilor încrederea în puterea 
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lor de a crea și de a visa, renuntand la televizor, telefon si alte gadget-uri. Proiectul le oferă 
părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor, prin implicarea în derularea serbării. 

 
Bibliografie: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005 
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POVESTE DE CRĂCIUN- PROGRAM EDUCATIV 
PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 

 
PAGU ROXANA, PROFESOR LIC. TEHN. ALEXANDRU VLAHUTA 

 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru oameni, dar mai ales pentru copii, care 
aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi a sosirii lui Moș Crăciun. 
Programul educativ pentru sărbătorile de iarnă de la Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuță” poartă numele 
de Poveste de Crăciun. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea sentimentului de 
respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român dar și înțelegerea adevăratei 
însemnătăți a sărbătorii creștine. Ne dorim de asemenea să insuflăm copiilor încrederea în puterea 
lor de a crea și de a visa, renuntand la televizor, telefon si alte gadget-uri. Proiectul le oferă 
părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor, prin implicarea în derularea serbării. 

Elevii claselor a V-a și a VI-a vor fi implicați în activități aristice, piese de teatru în limba 
franceză și limba engleză și de asemenea vor susține un scurt recital de colinde. Pe partea de creație, 
elevii vor confecționa felicitări inedite de Crăciun.  

SCOPUL : Dezvoltarea sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile 
poporului român , înțelegerea adevăratei însemnătăți a sărbătorii creștine și dezvoltarea încrederii 
de sine și puterea de a visa. 

OBIECTIVE : înțelegerea adevăratei însemnătăți a sărbătorii creștine; Învățarea limbilor 
străine din perspectivă comunicativă; dezvoltarea capacității elevilor de a se exprima într-o limbă 
straină în public; dezvoltarea încrederii de sine și puterea de a visa; Să identifice valorile culturale şi 
experienţele umane descoperite în creaţiile folclorice, în viaţa comunităţii; Să manifeste interes 
pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine; dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică 
individuală şi de grup prin compoziţii expresive şi creative; Stimularea potenţialului artistic creativ 
al copiilor; Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală. 

GRUP ȚINTĂ: beneficiari direcţi: elevi; beneficiari indirecţi: părinți, profesori;  
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Liceul Tehnologic ”Al. Vlahuță”, Căminul Cultural 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 10-19 decembrie 2018 
RESURSE MATERIALE: internet, literatură din biblioteca scolara, imagini, aparat foto, 

creioane colorate, carioci, hârtie colorată, lipici. 
RESURSE UMANE: elevi, profesori, comunitatea locală. 
SURSE DE FINANȚARE : autofinanțare 
FACTORI IMPLICAȚI : școala, părinți, cadre didactice, comunitatea locală. 
REZULTATE AȘTEPTATE :implicarea activă a elevilor în derularea proiectului; 

manifestarea sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român , 
înțelegerea adevăratei însemnătăți a sărbătorii creștine și dezvoltarea încrederii de sine și puterea de 
a visa, consolidarea relației școală – părinți. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : felicitări de Crăciun, serbare de 
Crăciun-19.12.2018, imagini surprinse in timpul derularii activităților; 

PRODUSE ALE PROIECTULUI : felicitări de Crăciun, serbare de Crăciun, fotografii, 
postere. 

IMPACTUL PROIECTULUI : se dorește intarirea colaborarii dintre părinți , școala și 
comunitatea locală; se dorește a fi unul pozitiv pentru toți factorii implicați în prezentul proiect.  

PROGRAM ACTIVITĂȚI 
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Nr.crt. ACTIVITATEA LOC DE  
DESFĂŞURARE 

PERIOADA  
RESPONSABILI 

1. Pregătirea activităților, stabilirea planului 
de desfășurare a activităților din cadrul 
proiectului ”Poveste de Crăciun” 

Sala de clasă 
 

10 decembrie 2018 
 

2. Repetiție inițială a programului artistic 
pentru Serbarea de Crăciun. 

CDI 12-13 decembrie 2018 

3  Confecționarea felicitărilor de Crăciun de 
către elevii claselor V-VIII. 

Săli de clasă  
13-16 decembrie 2018 

4.  Repetiție finală a programului artistic 
pentru Serbarea de Crăciun. 

CDI 18 decembrie 2018 
 

5. Serbarea de Crăciun 19.12.2018 
1. Scenetă în limba franceză- Le 
bonhomme de neige-clasa a VI-a A; 
2. Program de colinde- corul Liceului 
3.Poezii în limba franceză și limba română- 
clasa a V-a A/B 
4.Crăciunul în Europa-clasa a VII-a A 
5. Concert de Colinde –corul Liceului. 

Caminul Cultural  19.12.2018 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții  
Serbările școlare 

 
Întocmit,  Prof. PAHOMI LUCICA-DOMNICA 

Școala Gimnazială Nr.2 Iaslovăț- Suceava 
 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă 
a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un 
randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala 
trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în 
dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte 
pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală trebuie 
să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu 
părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: -
Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); -Organizarea unor expoziții cu 
lucrări executate de copii; -Participarea părinților la activități demonstrative; -Convorbirile cu 
familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa profesorului sau a părinților); -Consultări 
individuale; -Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea 
familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; -Organizarea de 
activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, 
fabrici, etc); -Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
didactic; -Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  

 Familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de 
aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și 
formare al copilului. Parteneriatele dintre școală și familii pot: - ajuta profesorii în munca lor; - 
perfecționa abilitățile școlare ale elevilor; - îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; 
îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; - dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; - 
conecta familiile cu membrii școlii. 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
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surprinsă de potenţialul propriului copil. 
 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru, reprezintă câteva 

dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un 
mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare 
a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a 
talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este 
foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, 
recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. 
Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă 
sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în 
viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării 
dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul 
comunicării şcoală –familie; creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare 
şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de 
către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici 
de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea 
părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre 
scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală 
şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi 
referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea 
să fie împărţită între părinţi si profesor; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la 
continuarea programului educativ acasa; să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia 
parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu profesorul. Datorită diferenţelor de 
scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori exista 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi determinate de: o slabă 
colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, 
nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al 
întâlnirilor dintre diriginte şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le 
revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor 
părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

 Implicarea activa a părinților în activitățile școlare si extrașcolare ale propriilor 
copii au ca rezultat că ei realizează că problemele lor sunt și ale altor părinți, că este 
util să discute despre situațiile cu care se confruntă, afla căi și modalități de rezolvare 
a problemelor. Intre unii părinți se înfiripează relații de încredere și cooperare, învață 
să accepte asistența specializată, să ceara ajutor atunci cănd au nevoie.Informațiile 
primite și abilitățile dobândite le dau încredere și competențe sporite. 

  
Bibliografie:  
· Eduard Dancila si Ioan Dancila – Noi si copilul nostru ne pregatim pentru scoala, 2003, 

Editura Edid  
· Anton Moisin – Arta educarii copiilor si adolescentilor in familie si scoala, 2001, E.D.P. 

Bucuresti  
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Crăciunul şi Anul Nou la comunitatea elenă din România 
 

Prof. Pahonţu Carmen 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

Târgovişte ,Judeţul Dâmboviţa 
 
Perioada Sărbătorilor de iarnă în Grecia începe în ajunul Crăciunului şi durează până la 

Bobotează . Tradiţia impune ca membrii familiei să se adune în jurul mesei festive de Crăciun. 25 
decembrie este ziua în care grecii ortodocşi îi sărbătoresc pe cei ce popartă numele de Emanuel , 
Manos , Emanuela. 

Cu o săptămână înainte de Crăciun , gospodinele încep să prepare dulciurile şi prăjiturile care 
sunt degustate la sfârşitul postului. Prăjiturile cu miere –melomakarona se consumau în trecut doar 
de Crăciun , iar cele numite kourabiedes –fursecuri erau preparate şi consumate de revelion.Copii 
colindă din casă în casă în perioada cuprinsă între Crăciun şi Anul Nou. 

Moş Crăciun al grecilor este Sfântul Vasile , protectorul Asiei Mici. El este cel ce aduce 
copiilor dulciuri şi cadouri , sosirea lui fiind anunţată de colindători.  

Colindele de marinar au apărut , probabil după modelul celor referitoare la alte ocupaţii şi 
urările sunt legate de vântul bun , de corabia frumoasă şi de Dumnezeu. 

În timpul colindatului la greci , la începutul epocii creştine , Sărbătoarea Crăciunului era 
întâmpinată cu vase de lemn , împodobite cu lumânări aprinse , iar mai târziu , în timpul 
colindatului , în loc de vase de lemn ,se purtau în braţe , corăbii în miniatură , cântându-se  

„ Kalanta ” , un imn de întâmpinare a Sfântului Vasile. 
În fiecare familie , de la Crăciun , până la Bobotează , se păstrează în casă o creangă de 

măslin înfiptă într-o pâine specială realizată în forma unei cruci . 
În ziua de Anul Nou , de Sfântul Vasile , fiecare trebuie să mănânce Vassilopitta – pita 

Sfântului Vasile – pentru a-i merge bine tot anul care vine. În această plăcintă se ascunde un bănuţ 
de aur sau de argint , iar cel care-l găseşte va avea un an de excepţie. 

Legenda acestui obicei este că Sfântul Vasile după ce a strâns bani de la locuitorii din 
Cezareea Capadochia , ca să salveze oraşul , a vrut să-i înapoieze , dar nu a mai ştiut ale cui sunt 
monedele. A hotărât să facă „ pita ” , în care să pună bănuţii şi să o împartă oamenilor.  
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Brazii împodobiţi de Crăciun nu sunt caracteristici Greciei , acest obicei a pătruns în 
Peninsula Balcanică şi în Grecia de la jumătatea secolului al XIX –lea. 

 
„Vasilopita” sărbătorită şi de Comunitatea Elenă din Târgovişte în ianuarie 2018.  
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Tradiţii de Crăciun la români 
 

Prof. Pahonţu Carmen 
Colegiul Economic “ Ion Ghica “ 

Târgovişte , Dâmboviţa 
 
Cea mai importantă sărbătoare a iernii este Naşterea Domnului sau Crăciunul , care a  
pătruns la creştini din secolul al –IV –lea şi se sărbătoreşte la data de 24 decembrie. Creştinii 

ortodocşi pe rit vechi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. 
 O tradiţie importantă asociată sărbătorii Crăciunului este împodobirea bradului. Se spune 

despre brad că este un pom al vieţii , datorită faptului că rămâne verde tot timpul anului , 
simbolizându-l astfel pe Hristos veşnic viu. Se bănuieşte că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru 
prima data la popoarele germanice de unde s-a răspândit şi la creştini. 

 Pentru prima data în România , bradul de Crăciun a fost împodobit în anul 1866 la Palatul 
regelui Carol I de Hohenzollern. 

În ajunul Crăciunului , pe 24 decembrie , toţi membrii familiei încep împodobirea bradului. 
 

 
Dacă la început acesta era împodobit cu fructe , flori de hârtie sau biscuiţi , acum acesta este 

împodobit cu globuleţe colorate, beteală şi luminiţe.. În vârful bradului se aşează o stea , care 
simbolizează steaua ce i-a călăuzit pe magi până la Betleem. 

Bradul de Crăciun a devenit o tradiţie , fiind un obicei foarte îndrăgit al Sărbătorilor de iarnă , 
datorită simbolurilor care i se asociază , acelea de : dragoste , bucurie , fericire , speranţă , 
sănătate….! 

 Acesta se ţine de obicei până la data de 7 ianuarie , când se sărbătoreşte Sfântul Ion şi se 
spune că la această data se încheie perioada Sărbătorilor de iarnă.  

În seara de Ajun , casele sunt curate şi pregătite pentru aşteptarea colindătorilor. Colindele au 
menirea de a anunţa Naşterea Mântuitorului , completând astfel atmosfera de bucurie şi emoţie a 
sărbătorilor.În prima zi de Crăciun , la prânz , cetele de feciori colindă în biserică după încheierea 
slijbei , fiind ascultaţi de toţi cei care au participat la slujbă. Colindele de Crăciun sunt pline de urări 
de belşug , prosperitate şi sănătate. 

Şi la noi la liceu cu ocazia sărbătorilor de iarnă a fost organizată o serbare la care elevii au 
participat cu diferite momente artistice sau au cântat colinde.  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
TRADIŢIE CREŞTINĂ – OGLINDITĂ PRIN  

DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ ÎN BUCOVINA 
 

PROF. DRD.DORINA PAICU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA STAMPEI 

 
 ARGUMENT  
Tradițiile și obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă, respectiv Naşterea Domnului, Anul Nou 

și Bobotează fac parte din cultura tradiţională a poporului nostru, fiind un element distinct de 
identitate națională. Este o mare bucurie că aceste datini se mai păstrează în unele zone ale ţării, ne 
determină să înţelegem profunzimea sărbătorii respective şi să ne bucurăm împreună de Marele 
Praznic al Nașterii Mântuitorului, elementul central al acestor manifestări. Păstrarea, perpetuarea și 
promovarea acestor datini este o mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamului din care 
facem parte. 

 Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a 
acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase s-au 
dovedit a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul 
tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece 
de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova, jocuri cu măşti, teatrul popular, dansuri - şi o seamă de 
datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

 Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu intrarea în Postul Crăciunului (15 noiembrie) şi 
ţin până la Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, diferite de la o zonă la alta, 
având în centru marile sărbători creştine prăznuite în această perioadă. Reperele mai importante 
sunt: Postul Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul Ioan. În funcţie de acestea, 
grupele de tradiţii şi obiceiuri diferă.  

 SCOPUL PROIECTULUI 
Proiectul ” Tradiţie creştină – oglindită prin datini şi obiceiuri de iarnă în Bucovina” îşi 

propune să motiveze copiii să sărbătorească în mod inedit Crăciunul, să ofere tuturor ocazia să se 
implice în activităţi cultural-educative cu aspect religios, să valorifice tradițiile și obiceiurile 
bucovinene în manifestări care să le certifice valoarea, originalitatea și continuitatea. 

Obiectivele generale: 
• Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai 

portului, tradiţiilor şi obiceiurilor noastre; 
• Valorificarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă, antrenând 

capacităţi dobândite la nivelul tuturor domeniilor experienţiale; 
• Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă la nivel de comunitate, zonă; 
• Respectarea, păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, naţionale şi europene. 
ACTIVITĂŢI 
Activitatea nr.1 - Concursul interdisciplinar „Sărbători şi tradiţii de iarnă în țară și în 

Europa”- noiembrie –decembrie 2018 
Lucrările vor fi structurate pe trei secţiuni: 
1. Creaţii artistico-plastice utilizând tehnici de lucru variate (desen, pictură, colaj, 

felicitări, obiecte ornamentale) 
2. Creaţii literare (poezii, compuneri, eseuri) 
3. Materiale în PowerPoint (extensia pps) 
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Activitatea nr.2 - O bucurie în prag de Crăciun!-activitate de voluntariat –decembrie 
2018 

Activitatea nr.3 -Am plecat să colindăm... - decembrie 2018 
• Spectacol de colinde și obiceiuri tradiționale ,,Florile dalbe”, ediția a IX-a, Coșna,  
 9 dec.2018 
• ,,Festivalul colindelor”, ediția a VI-a, Șaru Dornei, 9 dec.2018 
Concurs județean ,,Colind de Crăciun”, ediția a VIII-a, Suceava, 15 dec.2018  
• Concurs regional ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun”, ediția I, Dorna Arini,  
 19 dec.2018 
• ,,Festival de datini și obiceiuri de iarnă”, Panaci, 27 dec.2018; 
• Spectacol în cadrul ,,Târgului de iarnă ”de la Vatra Dornei, 15 dec.2018  
Activitatea nr.4 -Sfântă seară de Crăciun- spectacol de datini și obiceiuri organizate în 

incinta Casei de Cultură Poiana Stampei 
Activitatea nr.5 -Serbarea de Crăciun în inima comunității –decembrie 2018 
Activitatea nr.6 -Mesagerii sărbătorii bucuriei –noiembrie-decembrie 2018; înregistrări și 

filmări de colinde, datini și obiceiuri de iarnă –Radio IAȘI; TV Orion. 
 IMPACTUL ESTIMAT: 
Cadrele didactice, elevii şi partenerii sociali sunt convinşi de importanţa promovării culturii 

naţionale, de păstrarea identității și a tradițiilor care ne individualizează în spațiul european, dar şi de 
importanța educației nonformale a copiilor, realizată și prin intermediul manifestărilor cultural-
artistice. Acestea îi motivează, îi stimulează să îşi descopere talentul şi cultivă sensibilitatea faţă de 
frumos şi tradiţii. Fiind o parte a programului ,,Tradiții” care se desfășoară deja în unitatea școlară, 
în urma derulării acestui proiect se va deschide calea unor noi parteneriate între diferite instituţii de 
profil, comunitatea locală și alte comunități, organizații non-profit. 
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O ALTFEL DE SCOALA LA PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR 
 

Pal Fogarasi Olga 
Clubul Copiilor Luduş 

 
Ce sunt Cluburile şi Palatele Copiilor? 
 În cluburile şi palatele copiilor se desfăşoară o acţiune de folosire a timpului liber al 

copiilor,cuprinzandu-i în diverse cercuri,în funcţie de aptitudini şi preferinţe. De asemenea consider 
că este una din variantele pentru care se poate opta la activităţile din “Şcoala altfel’  

 În lucrarea de faţă voi relata anumite aspecte, desprinse din experienţă mea,de a edifica 
necunoscătorii despre activitatea acestei instituţii-cu procedura active specifică a cercului pe care îl 
conduc-Atelierul Fanteziei-şi în speranţa că astfel voi contribui la îmbunătăţirea calităţii activităţii 
cercurilor de acest gen şi de a oferi o modalitate de petrecere a unor activităţi deosebite şi utile în 
cadrul săptămânii de “Şcoală altfel’ 

 Am ales această tema pentru că este ceea ce urmăresc prin activitatea de la “Atelierul 
Fanteziei”.Ofer instrumentele şi mijloacele necesare acestor mini “colegi de joacă”în drumul care li 
se deschide spre viaţă,spre cunoaştere. 

 Cercurile din Cluburile Copiilor sunt un mijloc minunat de afirmare a 
înclinaţiilor,deprinderilor şi priceperilor copiilor indiferent de rezultatele lor şcolare.Criteriile de 
selecţie ale copiilor nu sunt doar ‘’note bune şi purtare exemplară’’. 

 Munca în cercuri contribuie la însuşirea de deprinderi practice,la dezvoltarea spiritului de 
observaţie,încrederea în forţele proprii. În procesul muncii din cerc,copiii sunt deprinşi să 
folosească raţional materialul,să întreţină şi să aleagă instrumentele.Activitatea desfăşurată de ei 
este o sursă de trăire afectivă,pozitivă.Ei trăiesc bucuria de a munci,de a crea. 

 Activitatea în cercuri contribuie şi la formarea personalităţii copiilor.Pe lângă trăsăturile 
generale de caracter care se formează în timpul activităţii de cerc,în conştiinţa copilului,muncă va 
apărea că o necesitate.Această dragoste de muncă se va fixă definitiv,atunci când scopul activităţii 
este crearea de bunuri necesare fie procesului de cunoaştere,fie jocului,fie altor necesităţi 
cotidiene.Numai în acest fel copiii devin conştienţi de utilitatea lor,de aptitudinile şi lipsurile pă 
care le au. 

 Prin prezenţa lucrare urmăresc stimularea disponibilităţilor creatoare ale copiilor prin 
diversificarea şi combinarea materialelor şi tehnicilor.Se nasc lucrări noi,interesante. 

 Prin activitatea de la cercul’’Atelierul Fanteziei’’se formează capacitate de lucru cu materiale 
şi unelte diferite,se dezvoltă interesul şi aptitudinile pentru viitoare profesii cu caracter tehnic sau 
artistic.Orice astfel de activitate creatoare antrenează în acelaşi timp gândirea,imaginaţia,dorinţa de 
a reuşi,sentimentul lucrului bine făcut,năzuinţele şi preocuparea de a munci creator,cu 
iniţiative,dragoste,perseverenţă.Copiii acumulează astfel şi valori morale şi estetice prin aceste 
activităţi.Înţelegerea noţiunilor de muncă fizică şi intelectuală,a îmbinării lor creatoare îi ajută pe 
copii să concretizeze rolul acestor activităţi şi le va stimula dorinţa de a deveni utili şi creativi prin 
muncă lor. 

 Ce m-a determinat să aleg această temă a stimulării creativităţii prin formarea abilităţilor 
practice ale copiilor? 

 Unul din motive este cel de natură psihologică;psihologi renumiţi susţin sensibilitatea estetică 
a vârstei copilăriei că o trăsătură definitorie a ei,datorită căreia copilul este capabil să trăiască emoţii 
puternice,autentice-exprimarea plastică poate îndeplini menirea să educative.Tot de natură 
psihologică ar fi luarea în considerare a valorii terapeutice a manifestării artistice,acesta putând 
constitui un important mijloc de echilibru interior şi de depăşire a unor greutăţi întâmpinate în viaţă. 

 În raport cu introducerea computerului şi cibernetizarea muncii,creşte necesitatea educaţiei 
prin disciplină artistică.Nevoia de a schimbă centrul de excitaţie nervoasă a creierului de la o zona 
la altă e un adevăr unanim recunoscut.Este şi acesta un motiv pentru care copilul trebuie făcut apt 
pentru a înţelege şi recepta frumosul exprimat plastic dar în acelaşi timp şi pentru crearea 
acestuia.Exprimarea plastică angajează aşadar puternic observaţia,promovează înţelegerea realităţii 
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înconjurătoare,această oglindind,printre alte acţiuni,deprinderi,produsul de evoluţie şi dezvoltare 
intelectuală. 

 În cadrul activităţilor de creaţie am stăruit că,pe lângă temele prin care se familiarizau cu 
tehnici noi de lucru să fac experimente cu diferite tehnici şi metode pe care să le utilizeze,să le 
combine,dar să depăşească cu îndrăzneala convenţionalul.Trăirile estetice rămân valori pur 
subiective dacă nu sunt communicate şi altora.Rămân fenomene închise în eul nostru.Din acest 
punct de vedere,exprimarea prin limbajul plastic este un mijloc de comunicare a 
emoţiilor,stărilor,trăirilor,preocupărilor estetice,sufleteşti şi ,de ce nu, culturale ale copiilor.  

Orele de abilităţi practice erau considerate că făcând parte din categoria ‘’dexterităţilor’’adică 
o disciplină bazată pe nişte deprinderi manuale şi dexterităţi senzorio-motorii ce urmează a fi 
dezvoltate şi valorificate. 

 Nouă reforma a învăţământului a acordat la această disciplină o pondere mai mare 
obiectivelor cognitive şi afective,luând în considerare potenţialul formative al activităţilor care se 
pot desfăşura în cadrul acestor ore(de abilităţi practice).Aceste ore pot deveni prilej de aplicaţie 
practică a cunoştinţelor dobândite la diferite materii.Copilul are posibilitatea de a realize forme 
noi,jucării,construcţii,un nou produs care are şi aspect estetic şi functinalitate. 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII DINTRE GRĂDINIȚA ȘI FAMILIE 
 

Prof.înv.preşcolar: Palade Eulalia Lavinia , 
Grădiniţa cu P.P.nr.3 , Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi 

 
 ,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită 
de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în 
picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea . După cum bine se ştie, familia 
reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de aceea legătura 
dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Educaţia în familie are ca scop 
formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii sunt datori să crească copilul, 
să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională a acestuia. Această 
funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin 
formare dupa un anumit ideal de personalitate. A fi părinte în sec. XXI, într-o perioadă marcată de 
profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie 
de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. 
Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării copiilor. . . Educatorii 
profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim 
familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. Prin activităţile de 
parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a copilului, iar 
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Dragostea, 
familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a sistemului 
educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din copilarie 
deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 
copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita 
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei 
primite în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în 
contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. , Funcţia principala a familiei - 
educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele 
mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de 
salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul loc 
unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana 
ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, 
unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. De la venirea în grădiniţa educatoarea 
întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora. Studiază dosarele personale, 
chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi 
şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri 
individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii 
prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile 
de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele 
părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator 
ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului 
din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. . , Dacă familia 
va fi implicata de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu 
grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, 
interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care 
treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va 
descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa 
continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, 
societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai mare dascăl! . . . .. Mulţi 
părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze. Unii părinţi folosesc pedeapsa 
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corporală în aplanarea conflictelor, alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii 
fiind frustraţi pe plan afectiv. Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a 
grădiniţei, necunoscând strategii adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura ϖ „Aramis”, 

2002;  
Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Proϖ Humanitate, 

1999;  
Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro;ϖ Stern, 

H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1972.ϖ 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Palade Manuela Elena, 

Şcoala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu”, Bacău 
 
 „Educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să 

reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. John Dewey, 

 Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și acțiunea noastră asupra lui nu 
trebuie să uniformizeze individualitatea. Personalitatea micului preșcolar este în formare, deoarece 
este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul 
social. educatoarea este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”.Dar în același timp 
familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecţie fizică, afectivă, mentală şi socială pentru 
toţi membrii ei, dar mai ales pentru copii. Relaţiile din sfera familiei sunt de tip special, având la 
bază sentimente de dragoste şi respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai mare forţă, dar 
poate deveni şi cea mai vulnerabilă latură a convieţuirii familiale. Cele mai acute probleme 
educative se nasc din absenţa sau ignoranţa atenţiei părinteşti sau reducerea unor comportamente 
afective positive până la dispariție chiar în familii dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu 
tulburări psihice, unde consumul de alcool, substance interzise, violenţa fizică şi verbală sunt des 
întâlnite. 

 Implicarea activă a părinţilor în activităţile din grădiniţă şi extracurriculare ale propriilor 
copii au ca rezultat conştientizarea faptului că problemele lor sunt şi problemele altor părinţi, că este 
util să discute despre situaţiile cu care se confruntă, află căi şi modalităţi de rezolvare a 
problemelor. Între unii părinţi se înfiripă relaţii de încredere şi cooperare, învaţă să accepte asistenţa 
specializată, să ceară ajutor atunci când au nevoie. Informaţiile primare şi abilităţile dobândite le 
dau încredere Aceste activități ajută la socializarea cu ceilalți părinți de la care pot vedea și auzi 
povești de viață frumoase care să-I impulsioneze în dorința de schimbare a vieții de familieși 
sociale. Se leagă prietenii care consolidează relațiile copiilor de la grădiniță .De aceea obiectivele 
urmărite sunt: 

• Implicarea nemijlocită a părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi la nivelul 
grupelor sau a grădiniţei, în vederea înţelegerii necesităţii frecventării grădiniţei de către copii; 

• Cunoașterea legislației privind protecția copilului, regulamentul de fucționare a unităților de 
învățământ și respectarea regulamentului de ordine interioară. 

• Întâlniri cu specialişti din domeniul educaţiei şi terapiei în situaţii speciale;  
• Întâlniri cu personalităţi publice, reprezentanţi ai comunităţii locale; 
• Consultarea în vederea: comunicării cu copiii, rolul jocului în viaţa copilului, sănătatea 

copilului – darul cel mai de preţ, rolul exerciţiului fizic pentru menţinerea sănătăţii fizice şi mentale; 
• Desfăşurarea unor activităţi recreative cu părinţii cu diferite ocazii; 
• Antrenarea părinţilor în acţiunea de dotare a unităţii cu mijloace de învăţământ şi utilare, în 

găsirea de sponsori; 
• Antrenarea părinţilor în acţiuni cu caracter educativ – distractive cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, a Paştelui, a zilei de 1 iunie, a serbărilor de sfârșit de an; 
• Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă îmbunătăţiri actului educaţional 

din grădiniţă/ familie.. 
 Cea mai dorită activitate desfășurată este de obicei cea a serbări de Crăciun unde bucuria 

copiilor aduce zâmbete părinților. 
Colaborarea educatoarei cu familia se realizează în diferite forme: 
• comitetul de părinţi – sunt forme organizate de colaborare între educatoare-grădiniță şi 

familie ducând la perfecţionarea procesului de instruire şi educare a copiilor; 
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• vizitele la domiciliul preșcolarilor asigură o cunoaștere reală a mediului familial și a 
relațiilor între aceștia; 

• consultaţii individuale; 
• corespondenţa cu familia. 
•  Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, 

sistematic organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de 
lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie. 

 În concluzie lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, 
pentru care dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun . 

 
Bibliografie: 
1. Balan, D.Petrovai, S.Tinca, E. Raduly, „Ghid pentru părinţi”,Editura CCD,Cluj, 2000 
2. Canfield Jack, „Supă de pui pentru suflet de copil”- Ed. Amaltea, Bucureşti, 2000 
3. Faber Adele, Mazlish Elaine, „Comunicarea eficientă cu copiii – acasă şi la şcoală”, Ed. 

Curtea veche, Bucureşti, 2002 
4. ***- „Educaţie pentru democraţie prin joc”, micro-proiect în cadrul programului PHARE 

PENTRU DEMOCRAŢIE, 1996-1997 
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Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 
 

Şcoala Gimnazială Livezile 
Structura Dorolea 

Profesor: Palalogoş Andreea 
 
 „Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de 
ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să 
o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea 

 Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia 
deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial 
copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita 
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei în 
familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu 
copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. 

 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi 
educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se 
întrepătrundă.  

 Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei va fi liantul între copil şi mediul şcolar. 

 Deseori educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, motivele 
fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. 
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este 
unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare membru al ei, unde 
persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, 
încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual.  

 Venirea la şcoală întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora. Studiază 
dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de părinţi alegând 
comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi cu 
familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine 
legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa 
sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi 
multumitor pentru ambele părţi. 

 Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluatori 
ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţe cât şi a colectivului din care face 
parte.  

 Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicate 
de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu şcoala şi 
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activităţi va fi constientă, interesantă şi reciproc 
avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul şcoală-familie este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte 
importantă a educaţiei sale. 

 Familia educă prioritar copilul, şcoala continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a 
realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna 
dreptate, cel mai mare dascăl! 
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Întâmpinarea lui Moş Crăciun 
 

Prof. Palcău Otilia-Gabriela 
Şcoala Gimnazială Tărlungeni, jud. Braşov 

 
Ca de fiecare dată, sărbătorile de iarnă sunt aşteptate cu foarte multă nerăbdare de către toată 

lumea: copii, părinţi , bunici, cadre didactice.  
Pentru a marca momentul naşterii lui Isus, elevii şcolii noastre s-au pregătit din timp, şi-au 

învăţat poeziile, au repetat de mai multe ori cu entuziasm cântecelele, şi-au pregătit căciuliţele roşii 
şi trăistuţele.  

Fiecare serbare reprezintă pentru ei un prilej de sărbătoare, însă aceasta este specială, 
deoarece Moş Crăciun le va aduce şi cadouri.  

Acordurile fluieraşelor au stins zumzetul vocilor din sală şi au făcut inimioarele să bată mai 
tare de emoţie, elevii clasei a VI-a, încântând audienţa cu câteva cântece interpretate la fluier. Nu s-
au lăsat mai prejos nici cei de clasa a VII-a, care au prezentat cântece atât în limba germană, cât şi 
în engleză şi maghiară. Au urmat apoi cei de clasa a VIII-a, adevăraţi actori, care au refăcut scena 
naşterii Domnului. Întregul auditoriu a fost încântat de jocul micilor actori şi de vestimentaţia lor 
originală (steluţe, fulgi de zăpadă, păstori).  

Toţi elevii participanţi au recitat cu mult talent poeziile despre Crăciun, unii cu voci 
tremurânde de emoţie, alţii răspicat, fără nicio ezitare. Suita de colinde cântate a pus în valoare 
frumuseţea şi autenticitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.  

Sosirea lui Moş Crăciun a fost momentul de maxim interes, iar cadourile primite au fost 
imediat desfăcute şi savurate. 

Această serbare, la fel ca şi celelalte, a fost un prilej de bucurie, punând în evidenţă talentul 
copiilor şi efortul muncii lor. Ea a adăugat în viaţa personală a celor mici încă o amintire dragă. 
Copiii ne-au oferit, prin programul prezentat multă bucurie, distracţie, înălţare sufletească, plăcere 
estetică şi satisfacţie, toate acestea îmbpgăţindu-ne viaţa, făcând-o mai frumoasă şi mai plină de 
sens. 

Publicul spectator a fost unul foarte emoţionat şi foarte generos cu aplauzele, binemeritate de 
altfel, ce au confirmat reuşita programului artistic.  
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PROIECTE EDUCAȚIONALE PENTRU ZÂMBETE DE COPII/ 
ÎMPREUNĂ PĂRINȚI, ELEVI ȘI DASCĂLI 

 
PÁLFI TÜNDE, profesor în înv. primar 

Șc.Gimn.Tompa László 
Odorheiu Secuiesc, Jud.Harghita 

 
”De când mă știu, iubesc valoarea, frumusețea, sinceritatea, calitatea și, tot de când mă știu 

iubesc satul tradițional și-i ascult glasul… glasul pământului, al durerii și-al bucuriei 
străbunilor. Ascult ce-a mai rămas din toate-acestea și, cu setea celui care conștientizează 
ultimele picături, învăț. Învăț să aflu ce și cum a fost, ce și cum mai este și caut să adun în 
cămările-mi sufletului, avid de cultură arhaică, tot ce poate cuprinde spațiul ancestral.” (Maria 
Golban Șomlea)  

   
Din păcate multe din tradiţiile noastre se pierd sau se amestecă cu tradiţiile din alte ţări şi 

oricât de frumoase ar fi colindele englezeşti, din când în când e frumos să ne amintim şi de 
obiceiurile noastre vechi, care ne reprezintă de fapt. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor 
de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale 
anului mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în 
ghetuţele pregătite de cu seară. Sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet. 
Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de 
rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci, 
nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate creează în sânul familiei o atmosferă de 
linişte și iubire. Cel mai important este Crăciunul considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos. Oamenii au adaptat-o creând tradiţii și obiceiuri conform culturii lor specifice. 
La sate sunt păstrate mai bine tradiţiile și obiceiurile specifice acestei sărbători. Un simbol mult 
prea cunoscut este bradul de Crăciun. Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din 
viaţa unui om: botezul, căsătoria şi înmormântarea. În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să 
împodobească bradul. 
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Acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun 
„aduce pe lângă cadouri şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală”. Bradul care este veşnic 
verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel analogie cu viaţa care intră în lume o dată cu Naşterea 
Fiului lui Dumnezeu. Crăciunul este numit sărbătoarea familiei. De aceea în fiecare an împodobim 
și noi bradul de Crăciun al clasei împreună cu părinții și bunicii copiilor. Este o sărbătoare pentru 
noi să fim împreună 30-40 de persoane. Suntem ca o familie mare. Este ocazia când toţi se reunesc: 
copiii din clasă, părinţii, frații, bunicii. Pregătesc daruri, unul pentru celălalt, se bucură de clipele 
petrecute împreună în jurul bradului, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor 
avea un an mai bogat. Este momentul potrivit să dăm un mic spectacol familiilor la serbarea de 
Crăciun. Sunt clipe de neuitat ce petrecem împreună, parcă am auzi glasurile îngerilor. Sunt 
convinsă că acești copii n-o să uite aceste clipe minunate. Am convins pe părinți să joace alături de 
mine o scenetă în fața propriilor copii, devenind actori de dragul copiilor. Părinții nu erau 
entuziasmați de idee, dar până la urmă au convins unul pe celălalt, ca să fie exemplu copiilor săi. 
Au venit la repetiții, au pregătit costumul. Totul a ieșit bine. Copiii erau surprinși văzând părinții pe 
scenă. Așa au păstrat tradițiile și bunicii noștri. Am vrut să le arăt că părinţii pot avea un aport uriaş 
la dezvoltarea copiilor, prin puterea exemplului personal.  

Sper, că până la urmă vom avea mai multe evenimente asemănătoare.  
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Serbările școlare și importanța lor 
 

Prof. înv. primar Pálkó Erika-Éva,  
Școala Gimnazială ”Kun Kocsard”, Ojdula 

 
„Da, serbarea-i minunată, 
Are instructive părţi!- 
Cel puţin în an, odată, 
 Mai văd şi miniştrii cărţi.” (Gabriel Ţepelea)  
 
Organizarea unor sărbători școlare este foarte importantă, deoarece copiii cântând cântece 

populare și moderne, dansând diferite dansuri populare și moderne, recitând poezii, povestind 
povești, basme și legende, interpretând piese de teatru, jucând un rol scenetic, au șansa de a-și 
perfecționa deprinderile artistice și de a-și exprima gândurile, sentimentele, trăirile, de a se 
destăinui. Totodată pot însuși și acumula cunoștințe noi, lărgind orizontul lor de cunoaștere, pot 
îmbogăți vocabularul și pot rosti cuvintele nespuse în pielea unui personaj. Cu ajutorul memorării 
textelor se dezvoltă memoria, atenția și limbajul elevilor. Deci serbarea, atât din punct de vedere 
afectiv, cât și din puct de vedere cognitiv, dă ocazia elevilor de a-și prezenta talentul și potențialul 
lor.  

După părerea mea o sărbătoare şcolară este un mijloc cert de educare, de formare a elevilor, 
de sudare a unui colectiv, de ameliorare a unor relații, de încurajare a talentului, a elevilor timizi și 
de dezvoltare a aptitudinilor. De aceea, noi, cadrele didactice, ținând cont de preocupările, de 
particularitățile individuale, de nevoile de cunoaștere, de experiența de viață, de vârsta și de 
capacitățile copiilor, trebuie să organizăm cât mai multe serbări festive, ca serbarea de Crăciun, de 
deschidere și de sfârșit de an școlar, Carnavalul, serbarea unor zile mondiale și naționale, inițiând 
momente interactive între elevi și părinți care să se desfășoare într-o atmosferă caldă, armonioasă, 
plină de emoții.  

Fiind învățătoare, folosind creativitatea mea, mă străduiesc să dau prilejul de manifestare a 
talentului elevilor mei, proiectând decorul, costumaţia și ţinuta sărbătorească a elevilor, accesoriile 
necesare, semnalele sonore, fondul muzical corespunzător conținutului, jocul de lumini, organizând 
scenete, serbări și prezentări, când fiecare elevi, atât cei vorbăreți și îndrăzneți, cât și cei timizi și 
liniștiți, au ocazia să se manifeste. De exemplu elevii cei timizi sau mai puțin talentați pot juca și 
rolul unui copac sau al unui tufiș, purtând măști, îmbrăcând în diferite costume. Îşi pot valorifica 
inteligenţa descoperită de învățătoare, convingându-se că și ei au valori inedite, și ei sunt 
importanți, pot dovedi părinților că au potențial, că sunt capabili de a rezolva sarcina primită.  

Deoarece serbările școlare sunt evenimente cu valori educative, deosebit de importante atât 
pentru elevi și cadre didactice, cât și pentru părinți, și contribuie la întărirea sufletelor, imaginației, 
gândirii creatoare a elevilor, asigurând o bucurie imensă, formând personalitățile copiilor și 
părinților, învățătorii trebuie să inițieze organizarea unor activități de serbare care să ofere părinților 
șanse de a fi alături de copii lor, de a-i cunoaște mai bine copii lor, de a se bucura alături și 
împreună cu copii lor. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 
“SFINTELE SĂRBĂTORI LA ROMANI” 

 
Prof. Paloș Claudia Daniela 

Grădinița cu Program Prelungit nr.19 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet.Amintirea 

copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 
îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar şi de cozonaci, 
nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate creează în sânul familiei o atmosferă de 
linişte și iubire. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, 
Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului, mai ales pentru 
cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Moș Nicolae în ghetuţele pregătite de cu 
seară. 

De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion românii se simt în sărbători. Cel mai important este 
Crăciunul considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii au adaptat-o 
creând tradiţii si obiceiuri conform culturi lor specifice. Acest obicei din seara Sfântului Nicolae a 
luat naştere la oraş şi s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare trăieşte din plin sărbătorile, însă nu 
toată lumea cunoaşte adevăratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă. Pentru a aprecia mai 
mult tradiţiile, vă oferim o mică istorie a Moşului Nicolae. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, după tradiția populară, aceasta este prima zi 
de iarnă. Credincios, Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni și martir pentru credinţa în Iisus. La 
români, Sfântul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea 
scuturandu-şi bărbia. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor 
mici. În seara din Ajun (5 decembrie), părinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o 
pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a 
pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să îi cumintească, măcar în principiu, pe copiii 
care nu s-au purtat bine în timpul anului. ”Copii cuminţi primesc dulciuri şi jucării, iar cei 
obraznici nuieluşe“, aşa auzeam în copilărie de la părinţii nostrii. Acum la vremea maturității ne 
amintim cu bucurie de acele seri minunate când ne pregăteam cizmuliţele şi asteptam cu nerăbdare 
să vină Moş Nicolae să ne lase în ghetuțe dulciuri şi jucării. Sfântul Nicolae moșteneşte la moartea 
ambilor părinți, toată averea familiei pe care se hotărăşte să o folosească în scopuri umanitare, 
ajutându-i pe cei săraci. El este cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al 
comercianţilor, al celor acuzaţi pe nedrept, al fetelor nemăritate şi mireselor. Legenda istoriei lui 
Moş Nicolae vorbeste despre un nobil sărac care avea 3 fete pe care nu le putea mărita din cauza 
situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, înainte de a deveni Sfânt, a decis să-l 
ajute pe acest nobil lasând câte un săculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una 
dintre cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie cine îi face aceste cadouri, nobilul a 
urmărit la cea de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat 
drumul săculeţului prin hornul casei în nişte șosete puse la uscat. Astfel s-a născut ideea ciorapilor 
atârnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în care se primeau cadourile.  

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc, iar 
părinţii, copiii, nepoţii îşi fac daruri, se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei și a 
bradului, cu credintă ca prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun și mai 
bogat. La sate sunt păstrate mai bine tradiţiile și obiceiurile specifice acestei sărbători. Repertoriul 
tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece 
de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul 
popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu 
originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea 
populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice 
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diferitelor zone ale ţării.  
Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătoreste ziua Sfântului Ignat. În această zi 

datina rânduieste să fie tăiat porcul de Crăciun. Pentru că țăranii cred că un porc neînjunghiat în 
aceasta zi nu se mai îngrașă pentru că își visează cuțitul. Nerespectarea acestui obicei poate 
provoca, dupa unii, incidente neplăcute. În mod evident, și acest obicei păstreaza elemente de 
ritual păgân (în Egiptul Antic și în Grecia Antică porcul era sacrificat în cinstea unor zeități. În 
Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că 
sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă. 

 În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă 
bine, şi să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

 În Ajunul Crăciunului nu e bine să te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie 
peste an. 

 Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile pentru 
colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se 
împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se 
pun ştergare şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul frământat în 
noaptea de Crăciun e bun de deochi pentru vite. Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa 
se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte şi Rusalii - să 
te speli cu apa în care au fost puşi bani de argint şi vei fi bănos. 

 Nu e bine ca în Ajunul Crăciunului să fie pus pe masă mai intâi rachiul, pentru că nu el are 
întâietate în această seară, ci bucatele. Dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului e semn bun că 
anul care vine are să fie mănos în toate. 

 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. 
Pomul Crăciunului îmbracă în sate aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu elemente 
ornamentale cumpărate din oraş. 

Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie 
colorată, peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole albă. 

 În alte sate se făcea pom împodobit cu paie de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, 
delimitate de floricele de porumb. Fasolea albă simboliza "curăţirea sufletului". Unii locuitori 
preferau pomul de vâsc, pe care se aplicau panglici de hârtie colorată. 

În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, 
cete de copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-
dimineaţa la Moş-Ajun. În nordul județului Mehedinți, copiii care merg cu colindatul se numesc 
piţărăi sau pizerei. După credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

 Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umbla cu icoana în ziua de 
Ajunul Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. 
Oamenii, când se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, ci că se 
cinstesc. 

 În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari 
pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, aceste 
cântece numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către 
feciori şi oameni însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

 Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu 
Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

 "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus 
Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea 
înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Capra, Turca, Brezaia 
fac parte dintre datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în "Descrierea 
Moldovei" că "Ţurca este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi scârbei 
ce o aveau moldovenii împotriva turcilor". Cu ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii începând de la 
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Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. Vasile până seara. Numele 
de Ţurca, Capra sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii mascaţi. 

Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui 
lisus, după unii din Arabia, iar după alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, 
Gaspard si Balthazar. 

 Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi 
cântecul "O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de 
Cristbaum. 

 Împodobirea Pomului de Crăciun a pătruns din Alsacia în Franţa la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, precum şi în Ţările de Jos, Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
această datină se întâlneşte în casele nemţilor din oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte pe 
cuprinsul ţării, odată cu cântecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!) 

 Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul staulului 
unde Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

 Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 
câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, 
pacea si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

 Vinul era în unele regiuni ale ţării şi simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. În 
momentul solemn al căsătoriei li se toarnă vin peste mâinile lor împreunate, simbolizând puterea 
vieţii, trăinicia şi fericirea noii familii. "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea la zile 
mari, cum este sărbătoarea Crăciunului, din care s-a băut cândva în momente solemne, la botez , la 
cununie, şi care reprezenta un bun al familiei, transmiţându-se din generaţie în generaţie. La 
origine are un înţeles magic, proprietăţi curative, unele dintre astfel de pahare poartă inscripţii cu 
caracter misterios. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe masă 
de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o 
direcţie oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

 În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se 
înroşesc, se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă 
datorită funcţiei magice a fierului. 

 În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la 
păsări şi la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 

 În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana pe 
care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de către 
dascăli cântând troparul Naşterii Mântuitorului. 

 În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au 
certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 

 În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi 
arunci norocul!" 

 În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund în 
ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a patra 
de iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, în satele 
maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a 
alunga spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la 
coate şi la genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii nopţii. 

 În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână 
în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 
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SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

Profesor PALOȘ NICOLETA-SILVIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TELEȘTI-LUDEȘTI 

JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
 
 Serbările școlare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Acestea reprezintă o modalitate de a atrage elevii şi au menirea să amplifice efectele 
formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 
în vederea reuşitei integrării sociale ,au o mare contributie in dezvoltarea personalitătii copilului.. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale 
elevilor. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură 

(parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens  

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promptă a sărbătorilor îi stimulează 
pe copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarile organizate in în scoala noastra sunt:de 1 Decembrie,De Craciun,De sfarsit de an 
scolar,fiind de fiecare date un succes. 

 De fiecare dată au fost alese scenete amuzante,educative menite să i capteze pe cei 
prezenti,.dansuri moderne si populare,cantece. 

 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 
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FAMILIA, ŞCOALA - PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 
 

Prof. Păduraru Constantin-Eugen 
C.T.C.,,N.V.Karpen,, Bacău 

 
Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a 

cunoştinţelor, deprinderilor și valorilor pe întreaga durată a vieţii. Din perspectiva unei analize 
sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente, iar școala este un 
mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde. Educaţia este cea care desăvârşeşte 
fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi în comunitate.  

Informarea și formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel 
puţin,ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care 
dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; 
metodele de colaborare cu şcoala.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate 
este dorinţa de a ajuta elevii să atingă succesul şcolar şi mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii si ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze.  

 În cadrul programului ,,Școala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai bun!,, am dorit ca la nivelul 
clasei de elevi unde sunt diriginte, să realizez o implicare activă a elevilor, cât și a părinților în 
cadrul unei activități extrașcolare dedicate cunoașterii mediului înconjurător. Astfel, am inițiat o 
activitate care a constat într-o vizită a elevilor însoțiți de părinți, la Complexul Muzeeal de Ştiinţele 
Naturii ,,Ion Borcea,, Bacău. Această activitate a ajutat la consolidarea bagajului de cunoștințele a 
elevilor cu noțiuni referitoare la mediul înconjurător. Activitatea s-a bazat pe prezentarea unor date 
concrete de către muzeografii instituției pe care am vizitat-o, astfel încât elevii au descoperit alături 
de părinții lor, patrimoniul deosebit al florei și faunei din țara noastră. Activitatea în care s-a reușit 
implicarea elevilor clasei și a părinților acestora, a reprezentat o cale de cunoaştere activă a lumii 
înconjurătoare, valorificând totodată cunoștințele însușite de către elevi în timpul orelor de curs. 

Scopul activității a fost acela de a dezvolta interesul elevilor privind cunoaşterea şi protejarea 
mediului înconjurator, includerea liceenilor din cadrul instituției noastre în activităţi 
extracurriculare desfăşurate în parteneriat cu instituţii publice locale, precum și întărirea relației 
școală-familie. Activităţile extracurriculare au rolul de a valorifica timpul liber al elevilor într-un 
mod plăcut şi util. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară, aceasta nu epuizează sfera 
influenţelor pozitive exercitate asupra elevilor de către educaţia realizată prin intermediul 
activităţilor extracurriculare. Elevii pot fi puși în valoare prin implicarea în activităţi care să le facă 
plăcere, beneficiind de spaţiul armonios întâlnit în diferite instituții de interes public, iar prin 
implicarea părinților în activitățile extracurriculare se consolidează o relație benefică pentru elevi și 
pentru școală. 

 
Bibliografie: 
1.Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan,Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura 

Polirom, Iaşi, 2001  
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Obiceiurile străbune din țara noastră 
 

Propunător: prof. învățământ preșcolar Panait Gianina Mihaela 
Grădinița cu Program Normal Nr. 9 

Structură a Școlii Gimnaziale Nr. 6 Rm. Sărat/Buzău 
 
Fie ca magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă bucuria şi emoţia Crăciunului, pe care s-o 

trăiți în fiecare zi.  
Sfintele sărbători aduc cu ele multe datini, colinde, urări de belşug şi recolte bogate. Acestea 

sunt adevărate manifestări folclorice care ne bucură. 
Unele dintre tradițiile și obiceiurile românilor de o mare frumusețe și de o deosebită valoare 

spirituală sunt concentrate în jurul celor două sărbători de iarnă: Crăciunul și Anul Nou. 
Putem spune că, peste tot pe unde există suflare românească cu simțământ creștin, Crăciunul 

este una dintre cele mai importante sărbători religioase, este sărbătoarea nașterii Domnului, este o 
sărbătoare sfântă care aduce în sufletele oamenilor lumină și bucurie, prilej de pace și liniște 
sufletească. 

Sărbătorile Crăciunului, când oamenii merg unii la alții, nu se cade să se găsească 
gospodăriile neîngrijite. De aceea femeile scot din case totul afară ,,să văruiască, să lipească, să 
tragă brâie, să spele ferestrele și ușile, să scuture lucrurile și să le așeze iarăși frumos la locul lor”. 

Ciclul festiv de iarnă debutează cu Ajunul Crăciunului și se încheie în 7 ianuarie, cu Soborul 
Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În această perioadă scurtă, dar intensă din punct de vedere 
duhovnicesc, sunt prăznuite trei momente deosebite: Crăciunul, Anul Nou (Sfântul Vasile cel Mare) 
și Boboteaza. 

Pe masa de Crăciun se află colacul de Crăciun, păstrat mai cu seamă la etnicii sârbi, dar și 
produse din carne de porc. Porcul este tăiat de Ignat (20 decembrie) tot folosindu-se de ritual: întâi 
se taie codița și urechile, iar pe acestea le consumă copilul, care încalcă, astfel, deliberat, postul; 
apoi se taie picioarele și capul, iar din acestea se vor găti, în unele locuri la Crăciun, în altele la 
Sfântul Vasile, iar în altele la Bobotează, piftiile (cotoroagele), alimente a căror destinație este, cel 
mai adesea, tot una rituală, ele fiind oferite sufletelor strămoșilor.  

 Vestirea Nașterii se face prin colindă. În formă melodică, fiecare colindă exprimă un adevăr 
de credință legat de Nașterea Domnului. Astfel avem un mesaj general exprimat de mai multe cete: 
al copiilor numiți pițărăi, al feciorilor în Ajunul Crăciunului. 

De import este practica sorcovitului, care a apărut și s-a dezvoltat dincolo de Carpați și până 
în Dobrogea, ajunsă în mediul rural din Banat prin filieră urbană, îndeosebi între cele două războaie 
mondiale.  

O grijă de seamă a gospodinelor în preajma Crăciunului este făcutul turtelor și al colacilor 
pentru ziua de Ajun. Turtele se fac din făină de grâu cernută cu sită deasă, iar aluatul nu se dospește. 
Întâia turtă pe care gospodina o face se numește ,,turta vacii”. Ea se coace tocmai la Bobotează, 
când dă vacii odată cu tărâțele să le mănânce, având gospodina credința că în chipul acesta vaca va 
lăptoasă.  

Din aluatul care începe să se coacă se ridica mici umflături (popular sunt asemănate cu niște 
,,bășici”) care imediat ce se coc mai mult sau mai puțin – acestea dau turtei un aspect și un gust 
plăcut. După ce turta s-a copt pe o față, turta se întoarce și pe cealaltă față – ca sa se rumenească 
bine. Pe rând turtele se așează una deasupra celeilalte pe un platou de lemn, o farfurie sau o poliță a 
sobei (pentru a se usca cat mai bine). 

Scutecele Domnului”, „julfă”, „turte de Crăciun”, „Pelincile Domnului” sau ,,scutecele 
Domnului”, asemănându-le, în credința poporului, cu cele care au învelit pruncul la naștere, sunt 
doar câteva dintre denumirile sub cu care se regăsește în zilele noastre acest ,,desert tradițional” 
pregătit de gospodine în Ajun de Crăciun. Mai puțin în vremurile noastre, ce-i drept, fiind un obicei 
din păcate pe cale de dispariție. 
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Un obicei magnific este cel al împodobirii bradului. Tradiția împodobirii bradului și a casei cu 
crenguțe de brad este un obicei preluat pe la jumătatea mileniului trecut de la triburile germanice, 
bradul simbolizând prin forma sa triunghiulara Sfânta Treime, iar podoabele cu care bradul este 
împodobit semnificând cunoașterea și bogăția, asemeni pomului sacru din Gradina Edenului, în care 
se găseau merele-fructele cunoașterii.  

 Se cunoaște foarte puțin faptul ca si dacii aveau un cult pentru brad, dar cu înțeles total 
diferit: bradul era un copac ritual tăiat la nunta sau la moartea cuiva. 

In zilele noastre împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini 
atât in mediul rural cat si urban, odată cu așteptarea in seara de Ajun a lui Moș Crăciun. În 
povestirile părinților noștri, de cele mai multe ori bradul era adus de Moș Crăciun, atunci când 
copiii dormeau. 

Beteala, globulețele colorate ce sclipesc în lumina lumânărilor și a luminițelor colorate ce dau 
parcă viață bradului, steaua vestitoare a Nașterii Domnului Iisus așezată în vârful bradului, îngerașii 
care ne îndeamnă să trăim emoțiile Nașterii Pruncului Sfânt, toate ne anunță Seara cea Mare. 

După zilele de Crăciun, bradul rămâne ca decorațiune de sezon. În cele mai multe din casele 
românilor există obiceiul ca bradul sa fie aruncat (ars în foc spre distracția copiilor) înainte de 
Boboteaza, urmând să primenească locuința pentru sărbătoarea Botezului Domnului. În acel 
moment nostalgia pomului de Crăciun este alungată spre a se face loc Noului An în deplinul sens al 
cuvântului. 

Alte obiceiuri sunt cele ale uratului și colindatului și care nu trebuie să se piardă.. Acestea 
îmbracă diferite forme în funcție de regiuni, cum ar fi: 

Umblatul cu Capra ține, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măștile care evocă la 
Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de 
la o regiune la alta: cerb în Hunedoara, capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță (de la bour) în 
Transilvania de sud. În Muntenia și Oltenia, capra este denumită „Brezaia” (din cauza înfățișării 
pestrițe a măștii) și obiceiul se practică mai ales de Anul Nou.  

Capra se alcătuiește dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu 
hârtie roșie, peste care se pune o altă hârtie, neagră, mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele 
subțire cu păr pe ea. 

Un alt obicei, cel al umblatului cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul 
este întruchipat de un flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal, împodobită în dreptul 
urechilor cu ciucuri roșii. Masca este condusă de un „Ursar”, însoțită de muzicanți și urmată, 
adesea, de un întreg alai de personaje (printre care se poate afla un copil în rolul puiului de urs). În 
răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului și ajutată de un ciomag, masca mormăie și imită pașii 
legănați și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și 
fertilizarea solului în noul an. S-a avansat ipoteza că la originea acestui obicei e un cult traco-
getic.  

De Anul Nou, un loc aparte îl ocupă colindatul și cetele de colindători care, după ce fac urări 
de sănătate, belșug, bucurie etc., primesc în dar colaci, vin, cârnați și uneori bani. 

În prima zi a noului an, de Sfântul Vasile, se crede că cerurile se deschid, că rugăciunile sunt 
ascultate și că animalele vorbesc cu glas omenesc. Tot atunci se merge cu Plugușorul și cu 
Sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și belșugul pentru gospodăria celui care primește 
colindătorii. Se spune că aceia care nu primesc cetele de colindători vor avea necazuri și 
sărăcie în anul ce vine. 

În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați merg cu 
Plugul. Plugușorul este întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, dar 
plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau 
de buhaiul care imită mugetul boilor. La sate, Plugușorul este însă extrem de complex, iar alaiurile 
care merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug. 

Un alt obicei de Anul Nou, umblatul cu Sorcova reprezintă bucuria copiilor, care poartă o 
crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit 
flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar „surov” (verde fraged), 
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aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în 
direcția unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrată cu 
capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui vizat. Textul urării, care amintește de o vrajă, nu 
face decât să întărească efectul mișcării sorcovei. 

În încheiere vă pot spune: „Sărbătorile de iarnă să vă aducă în case şi în suflet magia 
Crăciunului, iar Moşul să vă umple brăduţul cu daruri dragi sufletului vostru şi cu multă sănătate, 
voie bună şi veselie!“ 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Victor Aga, „Simbolica biblică și creștină. Dicționar Enciclopedic”, Editura Învierea, Timișoara, 

2005; 
 Otilia Hedeșan, „Lecții despre Calendar. Curs de folclor”, Editura Universității de Vest, 

Timișoara, 2005 
 ,,Tradiții și jocuri”- Revista învățământului preșcolar, Ed. Didactică și Pedagogică, 

București,2005. 
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ASEMĂNĂRI ÎNTRE SĂRBĂTORI  
ÎN COMUNITĂȚILE DIN VALU LUI TRAIAN 

 
PROF. PANAIT PETRONELA, GRĂDINIȚA P. N. NR.2 VALU LUI 

TRAIAN 
 
 Românii și toate celelalte etnii, din comunitate, împart obiceiuri legate de momentele 

esențiale ale vieții, prilej nemaipomenit de prielnic, schimburilor de practici moștenite sau 
împrumitate.  

 În Dobrogea, mai cu seamă în localitatea Valu lui Traian, trăiește una dintre cele mai mari 
comunități de turci și tătari din țara noastră, drept pentru care împrumutul, diverselor obiceiuri de la 
aceștia de către români și invers, este pierdut undeva în istorie. Ne dăm seama și unii și alții de 
aceste lucruri, atunci când sărbătorim câte un eveniment și observăm asemănările între ele. 

 Nu este o noutate că toate aceste obiceiuri vin transmise prin intermediul religiei. Amândouă 
religii se ghidează dupî câte o carte sfântă, Coranul și Biblia, diferența fiind că Biblia are mai mulți 
autori pe când Coranul un singur autor divin. În ambele comunități întâlnim postul dinaintea 
sărbătorilor religioase. La musulmani postul se ține înaintea celor două mari sărbători religioase, 
Kurban și Ramazan și este total diferit de cel al creștinilor. El începe la răsăritul soarelui și se 
sfârșește la apus, în acest interval musulmanii au post negru, fără paă și alimente, dar după apusul 
soarelui au voie să consume ce alimente doresc. Postul musulmanilor este o perioadă fără certuri, cu 
un comportament decent, în cazul creștinilor postul înseamnă restricții alimentare, rugăciune, 
înțelegere și smerenie. 

 Cele două comunități au în comun sacrificarea unui animal în preajma Crăciunului , Paștelui, 
diferența fiind că musulmanii sacrifică animalul și-l împart la familiile sărace sau văduve, pe când 
creștinii împart cîte o porție de măncare, în memoria anumitor persoane. 

 Nunta este un alt prilej de asemănări între cele două religii. Și la creștini și la musulmani 
mirii sunt pregătiți și gătiți de sărbătoare, pâinea, semnul bogăției, se găsește în ambele religii, în 
casa miresei atunci cănd se citesc rugăciunile de plecare de acasă. Diferența este că la musulmani 
nunta este pregătită mai în amănunt de rudele fetei, aceasta având parte de trei zile de nuntă, joi 
seara cu toate rudele acesteia cîn începe pregătirea bucatelor pentru nuntă, vineri seara de tineret, 
când toți prietenii tineri vin și petrec la mireasă acasă și sâmbătă nunta propriu. Obiceiuri care le-au 
avut și creștinii dar le-au pierdut cu trrecerea timpului. 

 Obiceiurile legate de înmormântare reflectă într-o măsură mult mai mare influiențele române 
într-o serie de practici specifice turcilor dobrogeni. 

 Su Selasi este o ceremonie și un cântec religios musulman care se desfășoară înintea 
rugăciunii de înmormântare, după ce corpul a fost spălat și învelit în giurgiu, fiind urmat de 
împărțirea unor batiste participanților. Diferența este că musulmanii îngroapă decedatul în aceeași zi 
pe cînd creștinii a treia zi de la deces. 

 Studiile arată că în Valu lui Traian trăiește cea mai mare comunitate musulmană din județul 
Constanța, unde alaturi de ortodacși aceștia au ridicat geamii și biserici la care merg să se roage ăn 
zile de sărbătoare. Legăturile între cele două etnii sunt atăt de strânse, încât copiii petrec împreună 
principalele sărbători, cântă colinde și împart daruri.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
Coman Virgil, ,,Mărturii documentare privind tătarii din Dobrogea”, ,, Tătarii în istiria 

românilor”, Editura Muntenia, Constanța, 2004 
Mehmed Naci Onal, ,,Din folclorul turcilor dobrogeni”, pag. 217-219 
,,Valu lui Traian în anul centenarului”- lucrare editată de Primăria Valu lui Traian sub egida 

publicației Gazeta de Valu 
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Magia sărbătorilor de iarnă! 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Profesor,  Anca-Giorgiana Panduru 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 
 
 Familia și școala reprezintă elementele cheie care influențează formarea și dezvoltarea 

personalității copilului. Astfel, colaborarea dintre acești doi piloni este crucială în dezvoltarea unui 
proces de educație mai bună pentru copii. Mult timp s-a vehiculat ideea că instituției școlare îi 
revine sarcina instruirii, în timp ce familiei aceea a educării, separându-se astfel rolurile celor doi 
agenți. În realitate, școala şi familia trebuie să colaboreze în baza încrederii și respectului reciproc, 
transparenței și grijii faţă de elev. Finalmente, scopul acestui parteneriat este prioritizarea sistemului 
de valori educative și interpersonale, din rezultatele căreia beneficiază toți. 

 Termenul de parteneriat este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de 
acţiune şi un spirit de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi cadrele didactice 
pot crea diferite parteneriate, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe 
alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând 
împreună la diverse activităţi de luare a deciziei. Rata învățării crește și se menține ridicată în 
situațiile în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care 
participă la programele educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și 
aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. Prin 
activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria activitate. 
Învățîndu-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și relațiile dintre 
părinți și copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele unei unități de 
decizie și acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea 
situațiilor problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. Se 
constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate, 
obţin performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe 
care doresc să-l ajungă. 

 Colaborarea cu familia nu se limitează numai în ceea ce priveşte activitatea şcolară ci şi în 
cadrul activităţilor extraşcolare pentru că acestea contribuie la adâncirea şi completarea procesului 
de învăţământ, la adâncirea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului liber. Dintre acestea amintim: parteneriate educaţionale cu şcoli din alte judeţe, cu biserica, 
poliţia, etc.; organizarea şi participarea la diferite activități extrașcolare.  

 Orice activitate am desfăşura împreună cu părinţii şi oricum am denumi aceasta: parteneriat, 
relaţii şcoală-familie, implicare parentală, toate conduc la concluzia că, dacă adulţii-în cadrul celor 
două instituţiicomunică şi colaborează, atunci cel care va avea de câştigat nu este nimeni altul decât 
propriul copil. 

 Decembrie este o lună de magie! Acum se coc cele mai frumoase sărbători, sărbătorile de 
iarnă, care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor şi a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent 
în această perioadă sfântă a anului. O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta, în 
care parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor. 
Organizarea unor activităţi instructiv-educative desfăşurate la clasă, cu participarea părinților au ca 
scopul principal dezvoltarea relaţiei părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării 
demersului educaţional. În paralel, menționăm cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor legate de 
sărbătorile de Crăciun; (re-)descoperirea frumuseţii şi magiei acestui anotimp; cultivarea unui 
comportament bazat pe generozitate și dragoste față de semeni; stimularea creativității, a lucrului în 
echipă, a cooperării și a toleranței; dezvoltarea capacității de observare, descoperire, analiză și 
sinteză. 

 Împreună, părinții, copiii și profesorii pot face din scoală un loc plăcut pentru toți cei 
implicati în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect si flexibilitate. 
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Webgrafie: 
https://www.edufor.ro/documents/revista_nr_1.pdf. 
http://scoalamea.md/parteneriatul-scoala-familie-va-favoriza-o-educatie-de-calitate/. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
 

Prof. Panduru Ion Daniel 
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 Odată cu bucuria Sărbătorilor de iarnă vine și luna cadourilor în care toți ne vom bucura de 

atenția celor din jur, de evenimentele dedicate acestor Sărbători și de multe, multe cadouri. 
 Poate că unii dintre noi își doresc anumite lucruri de Sărbători: de la lucruri mărunte cum 

sunt podoabele de Crăciun, jucăriile, dulciurile, instrumentele muzicale, echipamentul foto sau 
echipamentele sportive pentru cei pasionați, la lucruri mai mari cum sunt o casa sau o mașină. 

Alții își doresc în schimb să trăiască spiritul Crăciunului așa cum îl știau de când erau mici: 
alături de cei dragi, la gura sobei, înconjurați de bucurie, de copii, bucurându-se de cozonacii abia 
scoși din cuptor. 

 Despre Crăciun se spune că este cea mai frumoasă sărbătoare a anului, indiferent de locul în 
care petreci. 

 Poți alege să-ți petreci Crăciunul acasă alături de familie sau poate într-o altă țară, alături de 
prieteni, pentru a descoperi tradițiile și obiceiurile de acolo. 
 Luna cadourilor începe cu sărbătoarea Sfântului Nicolae. Se spune că în noaptea de 5 spre 6 
decembrie, Moș Nicolae pune în ghetuțe cadouri pentru copiii ce au fost cuminți de-a lungul anului. 
Pentru cei ce nu au ascultat de părinți și au făcut numai boacăne, Moș Nicolae are pregatită câte o 
nuielușă. Urmează apoi, spre sfârșitul lunii decembrie, Crăciunul. Crăciunul este atât o sărbătoare 
religioasă, cât și o sărbătoare a copiiilor, o sărbătoare ce se confundă cu voia bună și cu căldura unui 
cămin . 

 Crăciunul este ziua în care S-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte. În Ajunul 
Crăciunului există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cântece tradiționale formate din 
urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă. . 

 Pe lângă colinde, înainte de Crăciun este perioada împodobirii caselor, a bradului de Crăciun 
și a pregătirilii mesei bogate. Se știe că pe orice masă de Crăciun trebuie să se afle sarmalele, 
friptura, piftia, cozonacul și alte mâncăruri tradiționale. Toate acestea sunt pregătite cu mult drag 
pentru ziua de Crăciun, zi în care se va sărbători în primul rând alături de familie și abia apoi alături 
de prieteni. 

 În ziua de Crăciun, revin colindele, de data aceasta copiii cântând “Steaua”. Prin acest colind, 
ei anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Crăciunul reprezintă nașterea lui Iisus Hristos și 
este un moment pe care îl sărbătorim cu bucurie în fiecare an. 

 
 BIBLIOGRAFIE: 
 www.didactic.ro  
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Magia sărbătorilor de iarnă! 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Profesor,  Ovidiu-Dumitru Panduru 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 
 
 Așteptările părinților și atitudinile lor privind educația copilului sunt la fel de importante ca și 

activitățile desfășurate de cadrele didactice. Cei mai mulți părinți doresc să fie implicați în educația 
copiilor, dar mulți nu știu cum să devină mai implicati. Cei mai mulți profesori simt că implicarea 
parinților este esențială, dar mulți nu știu cum să facă acest lucru. Școala are nevoie să încurajeje și 
să promoveze implicarea părinților ca parteneri. 

 Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii comunicării dintre părinţi şi 
profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri în care se 
explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când nu au fost respectate 
regulile şi ce înseamnă o laudă. În cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea 
fiind caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, din partea 
profesorilor, de genul: ,,dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea 
familiilor: ,,noi am crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. Realizarea parteneriatelor 
funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe termen scurt şi mediu, cu 
obiective şi responsabilităţi clare. 

 Ca şi obiective operaţionale pentru un parteneriat şcoală-familie pot fi enumerate: implicarea 
conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse potrivit capacităţilor 
psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor; identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare; 
combaterea eşecului şcolar, a abandonului şcolar; îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; consilierea 
elevilor şi a părinţilor să devină frecventă şi eficientă; îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, 
profesori şi elevi, părinţi-părinţi; conştientizarea necesităţii ascultării active; înlăturarea 
prejudecăţilor şi a discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin sau de statutul 
părinţilor; identificarea caracteristicilor individuale ale elevilor; exprimarea liberă a opiniilor; 
dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii.  

 Un parteneriat între cadrele didactice şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei 
implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti 
cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi 
participare comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia incluzivă. Dacă părinţii şi cadrele 
didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar cerinţele sale pot fi 
îndeplinite într-o măsură mai mare. 

 Activitățile în care copiii și părinții au un rol activ contribuie la menținerea unei relații 
afectuoase între ei și la dezvoltarea unui atașament sănătos. De asemenea, se creează atmosfera unei 
familii unite. Fiind implicați alături de părinți în aventura cunoașterii despre lume și viață, copiii 
devin mai încrezători în forțele proprii și mai inteligenți, își dezvoltă imaginația, creativitatea, 
gândirea logică, simțul observației, vorbirea, memoria, motricitatea, simțurile, își exprimă emoțiile 
și sentimentele, își împărtășesc experiențele trăite, 

devin mai sociabili, învață să stabilească relații cu cei din jur, devin mai disciplinați, deoarece 
orice activitate sau joc cere respectarea regulilor, învață să colaboreze în echipă, învață să facă față 
eșecului și să se bucure de succes. Totodată, părinții își cunosc mai bine copiii, descoperă talentele 
și abilitățile lor, determină preferințele și necesitățile copiilor, văd lucrurile prin ochii copilului, îi 
ajută să caute soluții și să se descurce în situații dificile. 

 Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viața 
copiilor, dar si a gradinitei. Prin specificul lor, ca activități extracurriculare, serbările reprezintă un 
nesecat izvor de bucurie și satisfacții, creând bună dispoziție și favorizând dezvoltarea copiilor, atât 
din punct de vedere psihic, dar și fizic. Aceastea favorizează, valorifică și dezvoltă experiențele 
copilului într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-și manifeste interesele, să-și 
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exprime impresiile și trăirile pe baza căutarilor și eforturilor personale, accentul deplasându-se cu 
preponderență de pe informativ pe formativ. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospețimea și candoarea protaginiștilor, prin 
neîntrecuta spontaneitate și sinceritate, prin naturalețea și firescul comportamentului lor scenic. 
 Ca într-o familie, copiii, spectatorii de la mic și până la cel vârstnic trăiesc momente unice din 
lumea inegalabila a copilăriei, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenți vibrează 
sub coarda de cristal al glasului copilăriei. 

 Serbarea de Crăciun este, poate, cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reușita ei există 
preocupări susținute: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, stabilirea centrului tematic, 
împodobirea bradului, pregătirea cadourilor etc. În acest cadru copiii interpretează cu multă placere 
roluri de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, steluțe, fulgi, oameni de zăpadă, îngerași etc. Această 
serbare se poate desășura în locații diferite cum ar fi: super-market-urile, săli de spectacole etc. 

 Parinții își vor descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implică colectivitatea,va spori 
încrederea familiei în școală; va spori eficiența activităților instructiv-educative desfășurate în 
școală; părinții își vor împărtăși experiențele și se vor împrieteni între ei; relația familie-școala se va 
întări. 

 
Webgrafie: 
http://casutacupovestibistrita.blogspot.com/2011/01/metode-alternative-de-abordare.html. 
https://www.edufor.ro/documents/revista_nr_1.pdf. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
Institutor Panescu Luana-Elena 

Scoala Gimnaziala ,,Dumitru Crasoveanu” , 
comuna Izvoru Birzii,jud.Mehedinti 

 
 Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 

sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale ; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ; 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc 

părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea , 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în 
care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. 
Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se 
întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 
situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, 
rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 
situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul 
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de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este 
numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

• prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor ; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală ; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală ; 
• susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi 
blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează 
evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

 Există două teorii importante privind relaţia şcoală- familie : teoria profesionalismului şi 
teoria schimbului. Teoria profesionalismului consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, 
fără a se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică profesională. 
Teoria schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal , un salariu asigurat, o 
competiţie restrânsă. Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca 
făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece : părinţii sunt parteneri ai şcolii , 
eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt 
responsabili legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de 
avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt 
directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia. Modelul 
moral-civic propus de şcoală ( comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste , 
corectitudine) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

 Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 
succes, ce îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societăţii. 

 Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar 
ideea unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma 
și susține în sarcinile lor educative . 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., 

Bucureşti, 1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002; 
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 

1974; 
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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Etic şi estetic în promovarea tradiţiilor de iarnă 
 

Prof. Pantea Pelaghia 
Școala Gimnazială Drăgănești de Vede 

Județul Teleorman 
 
Motto: 
 „Creativitatea presupune punerea la lucru a imaginaţiei. Într-un fel, creativitatea 

înseamnă imaginaţia aplicată”.(Ken Robinson, O lume ieşită din minţi) 
În contextul educaţiei actuale, centrată pe elev, promovarea tradiţiilor de iarnă în şcoală 

devine o provocare atât pentru educat, cât şi pentru educator. 
De ce provocare? 
 Prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, activităţi în cadrul unor 

proiecte şi proiecte cu parteneri locali (şcoli din acelaşi judeţ sau din judeţe diferite, biblioteci, CCD 
etc.), se dezvoltă, în primul rând, abilităţile soft (personale şi interpersonale): capacitatea elevilor de 
a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele, capacitatea de a lucra în echipă, de a răspunde în mod 
pozitiv şi sensibil unei situaţii noi. Aceste abilităţi trebuie dezvoltate prin asemenea activităţi, 
deoarece devin factori cruciali în educaţia prezentă şi viitoare la nivel mondial, dar au un impact 
puternic şi în viaţa de familie, la locul de muncă al viitorului adult, dezvoltând în societate noi 
stiluri de leadership (Ken Robinson, O lume ieşită din minţi, Ed. Publica, 2011, p. 178). 

 Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice şi 
estetice, a actului didactic în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o 
abordare interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici manuale de realizare 
a produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la 
activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă 
inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi interpersonale). 

 Proiectele şi parteneriatele educaţionale se disting prin obiectivele comune urmărite: 
racordarea învăţământului românesc la cel european şi, implicit, mondial; promovarea 
interculturalităţii prin cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor de Crăciun din diferite regiuni ale lumii; 
dezvoltarea competenţelor lingvistice (limba engleză) în cadrul proiectelor internaţionale de tip 
Comenius, etwinning etc., socializarea, familiarizarea cu diferite site-uri de socializare a 
partenerilor proiectelor; sporirea stimei de sine. 

 Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o componentă etică, 
dar şi una estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în practică valorile de bine, frumos şi 
adevăr. Puşi în situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în societate, probând şi noţiunile 
teoretice specifice Educaţiei Civice. Profesorii, parteneri în educaţie, evidenţiază prin profilul lor 
comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională. Ei organizează activităţi distractive şi 
creative prin care îi învaţă pe copii valoarea sacră a datinilor noastre strămoşeşti de iarnă, pentru 
„devenirea întru fiinţă” a fiecărui individ şi asigurarea continuităţii spirituale a neamului românesc. 

 Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor în timpul 
serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, 
personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor, 
care ar trebui invitaţi cât mai des la asemenea spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie 2017, am organizat o activitate de 
amploare, numită „Tradiţii interculturale”. Activitatea a avut ca partener Biblioteca Comunala 
Drăgănești de Vede, din judeţul Teleorman. Programul a fost variat şi a constat în: prezentarea unui 
PowerPoint cu tradiţiile de Crăciun, de Anul Nou la români şi la alte popoare europene, moment 
realizat de doamna bibliotecar , colinde în română şi în engleză, obiceiuri specifice sărbătorilor de 
iarnă la popoarele europene, prezentate în limba engleză, un pluguşor românesc, compus de un elev 
din clasa a VII-a, cântece interpretate la mandolină de un grup de elevi din clasele a V-a şi a VI-a. 
Activitatea a implicat elevi din toate clasele ciclului gimnazial şi profesori de limba română , de 
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engleză şi de muzică . Iată un sincretism reuşit, transpus într-un spectacol care a adus magia 
Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă în inima elevilor, profesorilor, a organizatorilor de la 
bibliotecă, dar şi a părinţilor spectatori. 

 Pregătirea elevilor a necesitat o colaborare strânsă a profesorilor şi a elevilor, o valorificare a 
potenţialului creativ personalizat; s-au distins aici o fetiţă de la clasa a V-a, care a cântat un colind 
în engleză, şi un grup de elevi care au interpretat cântece la mandolină. 

 Priveam chipurile copiilor, care exprimau bucuria de a se implica şi de a participa ca 
spectatori la această manifestare culturală; erau un întreg, şi aceasta graţie lor, dar şi profesorilor 
care i-au antrenat, au insistat de nenumărate ori să fie serioşi, perseverenţi la repetiţii.  

 Ținuta copiilor a fost în ton cu ambientul specific: cămaşă albă, pantalon bleumarin sau negru 
şi cravata – semnul distinctiv vestimentar al şcolii. Și ţinuta prezentatoarei, a impresionat prin 
naturaleţe şi frumuseţe. Aceasta a purtat o rochie scurtă şi pantofi cu toc, accesorii asortate. 

 Impresionaţi au fost cu toţii: doamna bibliotecar, care a propus o altă activitate amplă de 8 
Martie, unde ne-a invitat în aceeaşi formaţie, părinţii, rudele elevilor, care ne-au mulţumit pentru 
program şi pentru faptul că le-am implicat copiii în alte activităţi de suflet, profesorii organizatori, 
care s-au bucurat de încununarea muncii lor. 

 Astfel de activităţi trebuie organizate cât mai des pentru preşcolari şi pentru şcolari. Au un 
impact direct şi mult mai puternic asupra lor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi făcându-i 
mai responsabili şi mândri de talentul lor, mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la frumos. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Panțuru Simona 
GPP Lumea Copilăriei 
Rm. Sărat jud. Buzău 

 
,,SĂ GÂNDIM CÂT MAI DEPARTE, CU O DESCHIDERE CÂT MAI FLEXIBILĂ ŞI SĂ 

ACŢIONĂM CU GRIJĂ, ÎN PAŞI MĂRUNŢI ŞI SIGURI” 
 ( Mel Ainscov- Pachetul de Resurse pentru profesori-UNESCO ) 
 
Se ştie ca FAMILIA reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură 

menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând 
sentimentul siguranţei , menţinerii și dezvoltării personalităţii. 

 Activitatea cu părinţii,ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere in 
competentele lor, făcându-i mai buni. 

 În mod firesc, pentru fiecare părinte copilul sau este un ,,bulgăre de aur”. El îl vede frumos, 
bun, deştept, pentru ca l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii referitoare la perioadele copilăriei 
mici si ştie câte momente dificile a trecut împreuna cu acesta.  

 Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a implica 
părinţii în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de 
parteneriat cu grădiniţa si implicit cu educatoarea. 

 Parteneriatul grădiniţă-familie se refera la construirea unor relaţii pozitive între familie si 
grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci 
când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

Obiectul parteneriatului 
- promovarea unor activităţi comune care să înlesneasca o buna cunoastere a cadrului familial 

al copiilor,dar si o mai buna conlucrare cu gradinita 
 -oferirea de servicii atat din partea gradinitei cat si din partea părinților 
 Obiective specifice: 
- programele educative din grădiniţă să fie cunoscute şi înţelese de către familiile copiilor şi 

realizate prin colaborarea familie şi unitate de învățământ preşcolară; 
- familiile copiilor să devină parteneri activi în educaţia copiilor; 
- cunoaşterea de către părinţi a tuturor activităţilor desfăşurate de copii în grădiniţă şi a 

rezultatelor obţinute de aceştia; 
- sprijinirea din partea părinţilor, a educatoarelor în găsirea celor mai eficiente metode de 

lucru cu copiii, în funcţie de informațiile furnizate de părinţi despre copii; 
- stabilirea unor raporturi de cunoaştere şi autocunoaştere (trăsături, calităţi, probleme 

specifice); 
- sensibilizarea familiei în raport cu problemele educaţiei. 
Clauzele parteneriatului 
 Grădinița oferă: 
 - programe viabile privind implicarea părinţilor, a familiei în  
 activităţile grădiniţei; 
 - realizarea unor activităţi comune: lectorate cu părinţii pe teme date, 
 şedinţe, şi întruniri realizate cu prilejul diferitelor manifestări  
 culturale, serbări, activităţi extracurriculare; 
 - informaţii cu privire la alegerea opţionalului din grădiniţă; 
 - posibilitatea participării părinţilor la elaborarea ofertei educaţionale; 
 - posibilitatea colaborării în toate acţiunile întreprinse. 
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 -cunoasterea de catre parinti a regulamentului de ordine interioara al gradinitei; Parintii 
oferă: 

 - donaţii şi sponsorizări pentru diverse acţiuni desfăşurate în grădiniţă; 
 - facilitarea obţinerii unor resurse financiare; 
 - posibilitatea organizării unor activităţi extraşcolare; 
 - vor participa la activităţile educatoarelor (lectorate, şedinţe,  
 informări) şi manifestările realizate cu diverse prilejuri. 
 Efectele parteneriatului: 
 - conştientizarea problemelor educaţionale; 
 - informarea corectă a părinţilor în ceea ce priveşte activitatea 
 copilului în grădiniţă; 
În cadrul parteneriatului educational gradinita-familie: 
Ce fel de informatii necesită părinţii ?Toţi părinţii au nevoie de informaţii de baza referitoare 

la copiii lor. Ei trebuie informaţi despre scopul de baza al programului educativ la care participa 
copiii lor si trebuie implicaţi in luarea deciziilor. Părinţii trebuie sa fie la curent cu progresele 
copilului lor, dar si cu percepţia pe care o are grădiniţa despre calităţile si problemele copilului.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esential ca: 
 părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reala si  
 valoroasa la educarea copiilor lor; 
 sa se recunoască si sa se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; 
 părinţii sa ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; 
 responsabilitatea sa fie împărţita intre părinţi si educatoare; 
 Datorita diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, 

atitudini, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte intre părinţi si educatoare ce 
pot fi determinate de : 

 slaba colaborare; 
 lipsa de informaţii; 
 intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenta fizica; 
neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, naţionalitate…; 
 lipsa unor preocupări in sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
 numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare si părinţi; 
 neclaritate in rolurile fiecăruia si in responsabilităţile ce le revin… 
 Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv intre grădiniţă si familie, in sprijinul educaţiei si 

creşterii copilului constituie cheia succesului viitor in adaptarea si integrarea şcolară; este primul 
pas către o educaţie deschisa, flexibila, si dinamica a personalităţii copilului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
• Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7ani, M.E.C.T.2008 
• Tîrcă, A. Rădulescu, E. Educaţia civică prin activităţi extracurriculare, editura Polirom 

2004 
• Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă, Bucureşti, 2005  
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COLABORAREA PĂRINTE- ELEV BENEFICĂ  
FORMĂRII PĂRINȚILOR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR: PAPA CORINA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUȘANI 
G.P.N ȘUȘANI 

 
 Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoașterii si 

in același timp chezășia succesului in activitate didactica pentru fiecare cadru didactic cat si pentru 
elevii săi. 

 Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele 
mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experiență de viață a acestora, 
astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât și negative, pe parcursul mai multor generații. Împreună 
cu părinții, școala își are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulți disponibili pentru a-i respecta ritmul de viață, de 
adulți care să participe la jocurile sale și care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învățământ clasic și dintr-o familie care nu-și asumă toate rolurile. 
Informarea și formarea părinților în ceea ce privește școlaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligațiile legale privind educația copilului, importanta atitudinii lui pentru 
reușita școlară a copilului, metodele de colaborare cu școala.  

Cadrele didactice trebuie să inițieze activități care să ofere familiei oportunități de a participa 
alături de copil, de a cunoaște copilul în situații diverse, de a se bucura alături și cu copilul de 
realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva 
dintre activitățile care pot contribui la formarea părinților:  

 Lecția – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situații de 
învățare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfășura lecții la care să participe părinții copiilor. 
Astfel familia se va simți ca parte a școlii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context 
educațional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are fată de activitatea de învățare, fată de 
profesor, ce ceilalți colegi. Copilul va simți permanent că părinții înțeleg efortul lui, că îi are alături 
nu numai acasă.  

 Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, și are ca scop atingerea unor finalități 
educaționale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activități la care să participe și 
părinții copiilor. Părintele își poate observa copilul într-un alt mediu, în afara școlii, îl poate 
cunoaște sub alte aspecte: relaționare cu ceilalți colegi, cu adulții din grup, comportarea în locuri 
publice. În același timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaște mai bine pe părinte și 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său.  

 Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop 
recreerea și refacerea psihofizică a elevilor dar și a părinților acestora, culegerea de informații prin 
observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realității.  

Este o oportunitate pentru părinți de a cunoaște propriul copil în alte situații decât cele de 
acasă, de a cunoaște grupul din care face parte copilul, de a se simți bine alături de propriul copil, de 
a înțelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaționa cu ceilalți părinți din grup și de 
a găsi puncte comune, de a relaționa cu profesorii care însoțesc copiii.  

 Serbările școlare – reprezintă evenimente de o importantă deosebită în activitatea elevilor 
și în viața familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv, dând ocazia elevilor de 
a prezenta, într-o manieră personală și originală, tot ce au învățat pe parcursul unui semestru sau an 
școlar. Acest tip de activități extra curriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul își poate pune în valoare 
inteligenta dominantă descoperită și valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potențialul propriului copil.  
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Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situație de învățare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenție și competentă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât și rezultatele să fie pe măsura așteptărilor, în beneficiul copilului și al școlii.  

Am fost plăcut impresionată de cât de interesați erau părinții după fiecare activitate 
desfășurată împreună cu ei. Se implicau activ în desfășurarea temelor respective, atât în timpul 
orelor, cât și de-a lungul excursiilor. Am preferat să desfășor de exemplu o activitate de ziua 
mamei, nu serbarea mult știută, ci o activitate la care și părinții s-au implicat. La început au fost 
puțin reticenți, neștiind cum se va desfășura ora, dar după, erau impresionați de răspunsurile și 
comportamentul propriilor copiii.  

Avantaje specifice ale serbărilor școlare: 
• realizează interdisciplinaritatea, corelarea cunoștințelor din mai multe domenii;  
• dezvoltă procesele intelectuale și trăsăturile de caracter; 
• cultivă sensibilitatea fată de frumos; 
• educă starea de emotivitate a copiilor; 
• descoperă talente, asigură afirmarea propriilor aptitudini;  
• le oferă copiilor posibilitatea descoperirii de sine, a valorii personale în competiție cu 

valoarea celorlalți; 
• oferă posibilitatea întâlnirii între elevi, părinți, profesori; 
• realizează evaluarea fără catalog, fapt ce contribuie la sporirea stării de relaxare în 

comportamentul copiilor; 
• oferă posibilitatea comunicării eficiente, dezinhibate, nerestrictive între elevi, părinți, 

profesori;  
Părinții au văzut în mine un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care am afișat-o. Așadar e o sarcina a școlii să identifice situațiile 
problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative in favoarea 
elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școala-familie este determinantă în educarea 
copiilor.  

 
Bibliografie: 
1. Băran, Adina, (2004), Parteneriat în educație: familie – școală – comunitate, Editura 

Aramis Print, București 
2. Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., (1997), Educația părinților. Strategii și programe, 

Editura Didactică și Pedagogică, București 
3. Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia și grădinița, Editura Compania, București 
4. Dumitrana, Magdalena, (2011), Cum creste un pui de om, Editura Compania, București 
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ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE 
 

Grădinița PP 36 Timișoara 
Prof. Paraschiv Corina 

 
În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 

baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului.  
Scopul contractului este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ 

prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor.  
 În activitatea noastră didactică am conștientizat faptul că pentru o relaţie optimă de 

colaborare a școlii cu părinţii pot fi utilizate o multitudine de forme şi metode de colaborare. Pentru 
găsirea unor soluţii la problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un colaborator, 
ca un partener care se implică activ în aceste forme de intervenţie socio-educaţională. Edificarea şi 
menţinerea unui parteneriat intre şcoală şi familie depinde de asumarea responsabilităţilor de către 
toţi actorii educaţionali. 

 Cuvinte-cheie: școala, familia, parteneriat, educație, metode, eficientizare, responsabilitate. 
 În momentul actual, copilul este asaltat de influenţele exercitate de o multitudine de factori 

educativi formali, informali și nonformali. Pe lângă instituțiile consfințite (familia, şcoala, clubul 
copiilor, biblioteca, biserica, muzeul, casa de cultură, internetul, radioul, televiziunea, presa scrisă), 
sunt diverse organizaţii (ale copiilor, tinerilor, părinţilor, etc.) fundaţii, grupuri de similitudine (de 
vârstă, de sex, de categorie socială etc.) specialişti în intervenţia socio-educativă. Familia şi şcoala 
sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării personalităţii copilului. 

 Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, relațiile reciproce 
pe care le dezvoltă, poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală - familie. Mult timp, concepţia 
potrivit căreia şcolii îi revine sarcina instrucţiei, iar familiei, cea a educaţiei, a persistat, separând 
astfel rolurile celor doi agenţi educativi. Şcoala şi familia trebuie să colaboreze real, bazându- se pe 
încredere şi respect reciproc, pe grija faţă de elev, făcând loc unei relaţii deschise. 

 Părinţilor le revine totuși rolul primordial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora 
condițiile materiale, cât şi un climat afectiv şi moral. Școala, ca instituţie de educaţie, formare și 
orientare, are rolul de a crea premise favorabile pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, 
spirituală și economică. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a 
fiecărui individ prin stimularea elevilor în ce privește aptitudinile, atitudinile și a trăsăturile lor de 
personalitate  

Este știut faptul că metodele educative din cadrul familiei, mai mult sau mai puţin planificate 
și coordonate benefic, determină în bună măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi randamentul 
la școală ale tinerilor, precum și manifestările lor socio-morale.  

Până nu demult educația elevilor a fost considerată responsabilitatea şcolii. Noile orientări în 
educație aduc schimbări în sensul că familia trebuie implicată un numai sub aspect financiar, ci și 
sub aspect educațional și cultural. 

 Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației 
şcoală - familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a adolescentului, şcoala stabilește colaborarea cu 
familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte şi diferenţiate pe care viaţa de elev 
o prezintă, părinţii pot completa, susține şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoala. O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin 
parteneriate. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei 
de elevi.  

Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o 
problemă de natura relaţiilor publice.  

 Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare flexibilă şi deschisă spre soluţionarea 
problemelor educative, dar şi o formă de comunicare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul 
procesului educativ. Parteneriatul şcoală – familie este o formulă pedagogică, noţiune relativ nouă 
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înserată în domeniul educaţiei. Pedagogul Sorin Cristea (2000) consideră că acest parteneriat este de 
fapt un segment care „reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente între instituţiile 
implicate direct şi/sau indirect în proiectarea şi realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ: 
şcoala, familia, comunitatea locală, agenţii sociali (economici, culturali, politici, religioşi etc.), 
factori de asistenţă socială etc.”. 

 Parteneriatul cu familia insistă pe formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a 
copiilor pentru viaţa şcolară şi cea socială, iar părinţilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate 
copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu şcoala.  

Prin parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei 
doi factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Mircea  

Agabrian (2005) consideră că din acest parteneriat cei câștigați sunt elevii. Acestea acţionează 
în următoarele direcţii: ajută profesorii în munca lor, generează și perfecționează competențele 
şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar, dezvoltă abilităţile 
educaţionale ale părinţilor, creează un mediu de siguranță sporit în şcoli.  

 Participarea democratică în luarea deciziilor în cadrul şcolii constă în stabilirea prin lege a 
consiliului de administraţie şcolară, în care părinţii au reprezentanți cu rol decizional şi de control. 

 În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 
baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca 
principiu asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi 
responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educatiei elevilor.  

  
Bibliografie:  
Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Ed. Institutul European, Iaşi, 
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Batrânu, E., Educația în familie, Ed. Politică, Bucuresti, 2005 
Cosma, T., Şedinţele cu părinţii în gimnaziu, Ed. Polirom, Iaşi, 2001 
Cristea S., Fundamentele pedagogiei, Ed. Polirom, Iași, 2010 
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
Profesor Învăţământ Preşcolar Paraschiv Lenuţa - G.P.N. Bălăceanu, 

Loc. Bălăceanu, Jud. Buzău 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

J.S. Bruner, un cunoscut pedagog american, (1970) considera că „oricărui copil, la orice 
stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă 
se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi 
mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Serbarea şcolară este un instrument eficient de lucru cu copiii/elevii, aceştia din urmă reuşind, 
„ascunşi” în spatele personajelor interpretate, al poeziilor recitate sau al cântecelor, să-şi 
exteriorizeze dragostea pentru Mama, pentru Pruncul Iisus, dragostea pentru Dascăl sau pentru 
Carte. În acelaşi timp, se ştie că serbarea este un mijloc de acumulare de noi cunoştinţe, dar ea 
asigură şi cadrul propice socializării.  

 În general, serbările ocazionate de Sărbătorile de iarnă sunt cele mai ofertante ca și conținut 
prin gama variată de cântece / colinde, poezii, scenete, obiceiuri și tradiții care pot fi integrate în 
programul educativ. Aceste activități au o profundă componentă culturală și ajută la conturarea 
identității naționale a elevilor prin redarea unor obiceiuri specifice sărbătorilor , transmise din 
generație în generație încă din cele mai vechi timpuri.  

 Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reușita ei există 
preocupări susținute: audierea colindelor , împodobirea sălii de grupă , stabilirea centrului tematic , 
împodobirea bradului , pregătirea cadourilor etc. În acest cadru copiii interpretează cu multă plăcere 
roluri de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, steluțe, fulgi, oameni de zăpadă, îngerași etc. Prezența lui 
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Moș Crăciun în cadrul serbarii îi face pe elevi să se simtă entuziastmati și dornici să repete și să se 
autoperfectioneze pentru momentul artistic pe care îl va susține.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 
Bibliografie : 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
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IMPORTANTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Oportunitatea parteneriatului educaţional Grădiniţă-Familie 
 

Prof. înv. preșc. PARASCHIV MIHAELA 
 
Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii individului, de aceea educaţia 

trebuie să răspundă, în primul rând, nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între acestea şi 
dezvoltarea socială. 

 Când copilul este mic influenţele sunt organizate şi structurate de adulţii ce îl înconjoară: mai 
întâi părinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoarea şi ceilalţi copii cu care relaţionează. 
Responsabilitatea dezvoltării copilului, în primele etape ale vieţii sale, revine familiei şi nu 
întotdeauna influenţele sunt pozitive. Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe bune şi 
eficiente, experienţele negative acumulate de copil, uneori, în familie, nu pot fi contracarate. Mai 
mult, ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu 
valorifică suficient aceste achiziţii. Prin urmare, pentru ca activitatea desfăşurată în cadrul unui 
program de educaţie preşcolară să fie, realmente, pe termen lung, eficientă, este necesar ca 
specificul şi obiectivele acesteia să fie prezentate familiei, pentru ca, ulterior, să se iniţieze o 
colaborare strânsă între aceasta şi grădiniţă. 

 Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor 
educaţionale. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanţa colaborării cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi conştientă, interesată şi reciproc avantajoasă. 

 Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are 
autoritatea socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea -
dată de pregătirea psiho-pedagogică a personalului didactic - de a aprecia care sunt nevoile, 
posibilităţile copilului, raportate la cerinţele societăţii. 

 Termenul de „parteneriat” se bazează pe premisa că partenerii au un fundament comun de 
acţiune şi un principiu al reciprocităţii, ceea ce le permite să-şi unească eforturile spre atingerea 
unui ţel comun. Colaborarea părinţi-educatoare presupune construirea unei relaţii clădite pe 
unificarea unui sistem de valori şi cerinţe adresate copilului. O astfel de relaţie impune respectarea 
unor condiţii: 

• comunicare între cei doi parteneri (educatoare-părinte); 
• respect reciproc; 
• implicarea partenerilor în identificarea şi promovarea intereselor copilului. 
 Părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc 

probleme. Ei vor fi informaţi asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi 
obiectivele programului educativ la care participă copilul lor. Pentru ca parteneriatul să fie eficient, 
nu doar formal, este esenţial să fie implicaţi în adoptarea deciziilor, să devină participanţi activi în 
derularea acţiunilor, să identifice, în tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor pe care ei le-au 
oferit despre copiii lor. Părinţi şi educatori, cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi 
eforturilor comune pentru a construi o relaţie de bună colaborare în beneficiul copilului.  

 Modalităţi de aplicare în practică a parteneriatului grădiniţă-familie 
Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au 

dovedit a fi următoarele: 
 şedinţele cu părinţii-oferă ocazia de interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra 

programului, asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe; 
 lectoratele-pe teme propuse de educatoare sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune 

informări asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi psiho-emoţională a copiilor; 
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 consultaţiile individuale-oferă posibilitatea informării individuale asupra unor probleme 
comportamentale ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor 
măsuri educative a căror eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora; 

 participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă-oferă părinţilor posibilitatea de a 
cunoaşte nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, capacitatea sa de relaţionare cu 
copiii grupei, metodele şi procedeele specifice activităţii preşcolare;  

 vizite, plimbări, excursii, drumeţii-părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, 
participă la sponsorizarea acestora, după caz, se implică în asigurarea siguranţei copiilor şi trăiesc, 
alături de ei, emoţii pozitive; 

 expoziţia cu lucrările copiilor-asigură accesul părinţilor la traiectoria evoluţiei 
deprinderilor artistico-plastice, practice, cognitive; 

 sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor-bun prilej de exersare a unor deprinderi de 
comportare civilizată, dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor 
sărbătoritului (membrii familiei) la manifestările specifice evenimentului;  

 ziua tăticilor, ziua bunicilor-manifestări interactive în cadrul cărora cuplul „tată-copil”, 
respectiv „bunic(bunică)-copil” vor desfăşura, la concurenţă cu celelalte cupluri, acţiuni practice 
şi/sau amuzante( de exemplu, salate de fructe, tarte decorate, aranjamente florale, concurs de 
cântece, minidramatizări etc.); 

 serbările-dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii, reprezintă o 
modalitate eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor, emoţiile unei 
manifestări cu puternică încărcătură afectivă;  

 afişierul grupei-oferă părinţilor informaţii despre orar, tema săptămânii, cântece, poezii 
învăţate, anunţuri despre spectacole, concursuri etc. 

 jurnalul/revista grupei-la realizarea cărora părinţii înşişi pot avea contribuţii (aranjarea 
fotografiilor, elaborarea unor descrieri, impresii legate de manifestări ale grupei etc.). 

 Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii 
educaţionali – grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din 
partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi 
modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane.  

 
Bibliografie:  
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PROGRAM ARTISTIC –SERBARE DE CRĂCIUN 
CLASA PREGĂTITOARE 

 
Parlog Florica 

 
 1.Povestitorul: 
 Colo sus, în vremeea ceea, 
 În frumoasa Galileea, 
 O fecioară vieţuia 
 Şi Maria se numea. 
 Nazaret era oraşul 
 Unde ea-şi avea sălaşul. 
 Într-o zi Maria sta, 
 Singură şi se ruga. 
 Dar deodată ce văzu? 
 Casa toată se umplu 
 De-o lumină orbitoare  
 Ca şi raza de la soare. 
 
 1.Îngerul Gavril: 
 - Nu te speria, Maria! 
 Eu sunt îngerul Gavril, 
 Cu veste la tine vin. 
 Tu vei naşte pe Hristos, 
 Pe Hristos cel luminos! 
 Fiul tatălui va fi  
 Şi Iisus se va numi. 
 
 1.Maria: 
 - Iată roaba Domnului 
 Fie- mi după voia Lui! 
 
 2.Povestitorul: 
 Al Iudeei împărat 
 Într-o zi porunc-a dat 
 Că la locul de născare 
 Să se-nscrie fiecare. 
 Iosif a mers să se-nscrie 
 Şi el, cu a lui soţie; 
 Cată loc în jos şi-n sus. 
 Geaba cată prin cetate; 
 Hanuri, case...pline-s toate. 
  
 1.Iosif: 
 - Din Nazaret venim acum 
 Şi calea a fost grea, 
 Şi suntem obosiţi de drum 
 Şi eu, şi Maria. 
 Că ea aşteaptă pruncul sfânt  
 Acuma să se nască, 
 Pe oamenii de pe pământ 
 Iisus să-i izbăvească. 

 
 2.Maria: 
 - Peste tot e-atâta lume, 
 Nu găsim nici un locaş. 
 Haide, Iosife, mai bine 
 La margine de oraş. 
 
 3.Povestitorul: 
 Atuncea Preacurata din Viflaim ieşea 
 Şi dând de-o poiată, a intrat în ea. 
 Şi printre dobitoace, pe fânul cel strohos, 
 Născut-a Preacurata pe pe Domnul nost 

Hristos. 
  
In ieslea umila saraca 
Nascutu -s-a Copilul Sfant 
Caci nimeni nu era sa-i faca 
Un loc de cinste pe pamant. 
 
Stapanul lumilor coboara 
Spre-a fi de-apururea cu noi 
Dar vai! Ce vad ma infioara 
In grajd,in iesle,langa boi! 
 
Acolo s-a nascut Mesia 
Stapanul lumilor din veci  
Si Domn pe toata vesnicia, 
In iesle jos,pe paie reci. 
 
Priviti o iesle si o mama 
Iar langa ea Copilul Sfant 
Dar,tresaltati,fiti fara teama 
De-atunci e cerul pe pamant!  
 
2.Îngerul Gavril: 
 
 Îngerii au coborât 
 La păstori, de i-au trezit. 
 
Colind 
 
Cine ti-a pregatit 
Cantec de bun venit 
Printre noi sa te cobori 
Niste magi, niste pastori. 
Cine cu Osana 
Usa ti-o deschidea 
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Ca pentru un Sol vestit 
Nimenea nu te-a primit. 
 
Cine te-a-ntampinat 
Doamne cu laudat 
Ca pe un Rege Copil  
Numai un staul umil. 
De-ar fi din nou sa vii 
In cale ti-om iesi 
Cantece,inimi si flori 
Printre noi sa te cobori. 
Printre magi printre pastori. 
 
1.PĂSTORUL 1 
Să mergem dar la Betleem 
Pe Hristos să îl vedem. 
Pe câmpuri şi pe dealuri 
Viaţă simplă noi trăim 
Dar spre ieslea Sfântă 
Cu toţi să pornim. 
Ce dar să-I duc Regelui 
Când tot sub soare este al Lui? 
Ce dar să-I duc? Ce dar să Îi ofer? 
Eu m-am gândit să-I dau un miel. 
 
1.PĂSTORUL 2 
Azi la noi un îngeraş 
Coborând ne-a spus 
Că-n a lui David oraş 
S-a născut Iisus. 
Iată semnul ce ne-a dat 
Cel venit de sus: 
Pruncu-n scutece-nfăşat 
E-ntr-o iesle pus! 
Şi acum la Betleem 
Noi călătorim 
Copilaşul să-l vedem 
Şi să-l preamărim. 
 
1.PĂSTORUL 3 
Noi suntem cei trei păstori 
Şi-am venit din depărtări 
Că un înger Sfânt ne-a spus 
Că azi s-a născut Iisus 
Împăratul cel de sus. 
Am venit şi am aflat 
Pe păstorul minunat. 
Iată-L pe Păstorul Blând 
Lângă Maica Sfântă stând 
Şi vin îngerii cântând 
 
Colind: TREI PASTORI SE ÎNTÂLNIRĂ 

 
4.POVESTITOR: 
Pe-atunci, în ţara aceea,  
Care se numea Iudeea, 
Domnea Irod- împărat 
Stăpân rău, ne-nduplecat. 
Tulburat de-această ştire 
A tunat către oştire: 
 
1.IROD:  
  
Dau poruncă-mpărătească 
Urma Lui să se găsească 
Şi cu viaţă să-mi plătească 
Pentru că a cutezat, 
Să se creadă împărat. 
 
5.POVESTITORUL: 
 
Şi-n noaptea sfântă de Crăciun 
Pe drumul nins de lună 
Trei magi cu sufletul lor bun 
Porniră împreună. 
 
De unde vin,cum se numesc, 
Ce doruri ii framanta? 
Spre-o iesle ei calatoresc  
Si cerurile canta. 
 
Si canta-n inimile lor 
Aprinsa bucuria 
Azi s-a nascut un Salvator 
Azi s-a nascut Mesia 
 
 Colind : ASTAZI S-A NASCUT HRISTO 
 
1.MAGUL 1 
 
Suntem trei magi călători 
Crai ca fraţii iubitori 
Văi, coline neumblate 
Şi păduri îndepărtate 
Pretutindenea călcăm 
Şi de-mpăratu-ntrebăm 
Vestea bună îngerii au dus 
Vestea bună la noi a ajuns 
S-a născut Sfântul Mântuitor 
Domnul nostru, Domnul tuturor 
 
1.MAGUL 2 
 
Eu sunt crai din răsărit 
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Cu daruri eu am pornit 
Condus pe cale, deal şi vale 
De steaua strălucitoare. 
Pruncului ceresc voi da 
Aur din coroana mea 
Şi de la prooroci aflând 
Că se va naşte curând 
Mare-mpărat pe pământ, 
Am plecat ca să-L găsesc 
Să mă-nchin şi să-I slujesc 
 
1.MAGUL 3 
 
Eu sunt craiul Baltazar 
În grabă eu am pornit 
După-o stea strălucitoare 
Steaua călăuzitoare 
Şi-n prooroci am citit 
Că se va naşte pe pământ 
Cel mai mare Împărat 
Mesia mult aşteptat 
Şi-am plecat ca să-L găsesc 
Să-I duc daruri, să-I slujesc 
Şi să mă închin şi eu 
Ca unui Sfânt Dumnezeu 
 
 
1.ÎNGER 2: 
 -Doamne, Iisuse sfinte, 
 Te aşteaptă-o lume-ntreagă! 
 
 - Te aşteaptă cu dorire 
 Ca să-i dai mântuire! 
 
 - Cine-ţi v- asculta povaţa 
 Îşi va mântui viaţa! 
Toţi – rugăciune:  

 - O, şi-acum, Iisuse Doamne, 
 Pentru anul care vine, 
 Calda noastră rugăciune 
 O-ndreptăm smeriţi spre Tine: 
 Să-ntăreşti dorinţa noastră 
 De-a rămâne zi şi noapte, 
 Purtători ai veştii bune 
 Mai departe, mai departe.... 
 
Colind: O, ce veste minunată !  
 
Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi 
Ea coboară de pe creste  
Frumoasă ca o poveste. 
Mai întai a pus pe strada 
Un covor alb de zăpadă 
Dalbe flori a prins in ramuri 
A pictat steluţe-n geamuri 
Si podoabe a întins  
Peste ţara mea de vis. 
 
Si cu iarna,cine credeti c- a venit? 
 
Mos Craciun cel mult dorit!!!! 
 -  
Moş Crăciun, Moş Crăciun, 
Omul nostru bun şi drag, 
Vii de fiecare dată 
Să ne baţi în geam şi-n prag. 
Vei veni şi-n ziua asta 
La copiii toţi, pe rând, 
Moş Crăciun cu barba alba  
Şi cu zâmbetul tău bland. 
 
Colind : Moș Crăciun cu plete dalbe 
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Importanța activităților educative 
realizate în parteneriat cu părinții 

 
Profesor: Parnica Mihaela; NIVEL PRIMAR 
SCOALA GIMNAZIALA VADENI BRAILA 

 
 După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația 

copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o 
învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între 
școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii 
care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale 
copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită 
la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. 
Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în 
condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și 
invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. 
După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci 
într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare 
corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului.Se 
constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării 
copilului, pe când altele sunt dezinteresate.Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta 
profesorii în munca lor; b. perfecționa abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de 
studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de 
lideri ale părinților; f. conecta familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
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educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit 
„Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. 
Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 
părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își 
poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

 Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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CRACIUNUL, COLIND ŞI SĂRBĂTOARE 
 

Profesor Pârţilă Doriana, Liceu Dr. Lazăr Chirilă Baia de Arieş 
 
 Şcoala este locul unde se învaţă formule, principii, limbi materne şi străine....şi multe alte 

cunoştinţe şi deprinderi folositoare viitorului adult. Menirea şcolii nu se rezumă doar la atât. O 
misiune la fel de importantă şi uneori mai dificilă este să modeleze caractere, personalităţi, să ofere 
cele mai bune situaţii şi ocazii de manifestare a valenţelor inteligenţei emoţionale. Şcoala noastră 
funcţionează într-o comunitate mică, în care se păstrează încă obiceiuri şi tradiţii care au rezistat 
spiritului modernităţii. Elevii noştri provin în mare parte din mediul rural, unde patina timpului a 
fost mai blândă, unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea, unde multe bucurii şi necazuri se petrec 
mai uşor pentru că este mai multă comuniune. An de an, copiii noştri se pregătesc pentru sărbătorile 
de iarnă, în diverse moduri, care le împlinesc şi îmbogăţesc trăirile.Colindatul , pe care-l exersează 
cu profesorul de religie, postul şi spovedania, sunt manifestări frecvente în rândul elevilor noştri. 
Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie deplin pregătite, nu lipsesc nici faptele bune, generozitatea, 
compasiunea pentru cei cu nevoi deosebite. An de an, elevii împreună cu profesorii şi Asociaţia de 
părinţi organizează în scop caritabil programe artistice , serbări şi târguri. Cu aceste prilejuri, elevii 
se deprind să fie mai răbdători, mai atenţi la nevoile semenilor, mai puţin capricioşi, mai generoşi, 
mai organizaţi. Pregătirile sunt serioase şi ample: la cercul de abilităţi practice confecţionează 
obiecte decorative care vor fi vândute la standuri amplasate în holul casei de cultură unde are loc 
serbarea, la orele de religie repetă colinzile, scenetele pe care urmează să le pună în scenă; 
costumele populare sunt călcate şi împrospătate, ansamblul de dansuri populare repetă dansurile; se 
pregătesc decorurile pentru scenă, se împodobeşte bradul, se pregăteşte sonorizarea... şi multe alte 
aspecte de care tine reuşita spectacolului. Oaspeţii sunt întâmpinaţi cu voie bună şi bucurie, cu un 
ceai cald şi o felie de cozonac. Bănuţii adunaţi din vânzarea obiectelor confecţionate de ei, sunt 
folosiţi pentru a oferi bucurii copiilor de la Centrul de zi ,,Sfânta Varvara”, care funcţionează pe 
lângă Biserică. Este prilej de mare bucurie să vezi copii care-şi oferă timpul, energia, sentimentele, 
altor copii, lipsiţi de călura şi afecţiunea unui cămin adevărat.  

 
Foto serbare de Crăciun 

  
 
Foto activităţi caritabile  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Bucuria de a fi împreună 

 
Prof. Pârtoacă Ioana Monica 

Liceul Tehnologic „Carol I”, Valea Doftanei 
 
Alături de școală, familia joacă un rol esențial în educația copiilor. În cadrul familiei, copilul 

își formează cele mai importante deprinderi de viață, învață regulile de comportament în societate, 
descoperă modalități diferite de exprimare a opiniilor și a sentimentelor. Familia este locul în care 
copiii se dezvoltă fizic, intelectual și emoțional. 

 Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor e important ca aceștia să petreacă timp de calitate 
alături de părinți, să se bucure împreună de momente de relaxare, dar să descopere și lucruri noi, să 
se descopere și să se cunoască reciproc. Prinși în tumultul vieții de zi cu zi, mulți părinți uită adesea 
de acest aspect, iar timpul petrecut alături de copii se reduce la controlarea temelor sau la privitul 
împreună la televizor. Copiii au însă nevoie de mult mai mult decât atât, ei au nevoie să fie 
ascultați, apreciați și încurajați.  

 În acest context, școala poate veni în sprijinul elevilor, dar și al părinților, devenind un factor 
important pentru reconsiderarea relației părinte-elev și pentru redescoperirea bucuriei de a fi 
împreună. 

 Dacă la clasele primare implicarea părinților în viața școlară a copiilor este mai mare, (aceștia 
participând frecvent la activitățile propuse de învățător și la serbările ocazionate de diferite sărbători 
precum Crăciunul sau Ziua mamei), o dată cu clasele gimnaziale însă, această implicare scade 
considerabil, pentru ca la liceu să fie aproape absentă. Parteneriatul școală-familie trebuie să 
continue însă și pe parcursul anilor de gimanziu și liceu, aceștia fiind anii în care se conturează 
personalitatea adolescentului.  

 În afara serbărilor școlare, părinții pot fi implicați și în alte proiecte educative, în care nu doar 
să asiste la prezentările copiilor sau ale profesorilor, ci să devină ei înșiși « actori » ai activității.  

Se pot organiza, de exemplu, diferite ateliere de lucru/ târguri în cadrul cărora elevii să 
confecționeze, alături de părinți, anumite obiecte (ex. mărțișoare, ouă încondeiate etc.) sau să 
prezinte produse realizate împreună acasă (ex. prăjituri, machete etc.). În acest mod, copiii vor avea 
ocazia să lucreze alături de părinți, își vor exersa deprinderile și își vor însuși valori importante 
precum responsabilitatea și conștiința lucrului bine făcut. 

 Totodată, părinții pot fi implicați în activități extrașcolare care vizează spiritul cetățenesc : 
plantare de copaci, ecologizare, strângere de fonduri pentru diferite cazuri sociale, organizarea unor 
spectacole caritabile etc. 

Pentru elevii de liceu, părinții pot contribui activ la corecta alegere a parcursului profesional. 
De exemplu, în cadrul unor sesiuni de comunicări, aceștia pot fi solicitați să-și prezinte propria 
meserie. În acest mod, ei îi vor face pe elevi să conștientizeze avantajele și dezavantajele fiecărei 
profesii și să ia o decizie favorabilă pentru evoluția lor profesională. De asemenea, părinții pot 
vizita alături de elevi diferite universități și instituții, pentru a înțelege corespunzător ce presupune o 
anumită facultate/ meserie. 

Acestea sunt, bineînțeles, doar câteva exemple referitoare la modul în care părinții pot fi 
implicați în formarea copiilor. Astfel ei vor deveni conștienți de influența benefică pe care o 
exercită prezența lor în viața școlară a copiilor, vor realiza că educația de la școală este și trebuie 
completată de educația de acasă, vor înțelege că o bună colaborare școală-familie atrage după sine 
beneficii pentru toți partenerii educației, dar mai ales pentru elevi.  

 
Bibliografie:  
1. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002; 
2. *** - Tribuna învăţământului, 2000.  
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 
ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr.1 

Prof. Pârvu Doina 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Am coordonat activitatea extrașcolară din cadrul școlii mai mulți ani și de aceea m-am ferit de 
o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă a potenţialului educativ al activităţilor 
extraşcolare. Am luat în calcul și influența educaţiei informale , dar şi tendinţa multora de a plasa 
responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona informalului, altor factori situaţi, 
evident, în afara şcolii. Elevii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, 
subiecte active ale propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze cadrul didactic atunci când 
își proiectează activități extrașcolare. Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe 
roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, 
deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare cadru didactic ce în 
primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia 
cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama 
școlii. Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, 
organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate 
intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 
dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a 
timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 
de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Profesorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 
copilului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru 
descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în 
parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât la 
părinţi, dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de 
vedere material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind 
responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra 
rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi 
randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu 
şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă 
cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, 
festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 
educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu 
caracter educativ realizate pentru părinţi. 

Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice cu 
părinţii prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să 
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efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune 
acest lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală - familie o reprezintă faptul că unele familii 
se simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. 
Una din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această 
situaţie, cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea 
părinţilor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui 
parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea 
noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. Prin 
derularea unor activități, recunosc și încerc să accentuez rolul părinților de prim-educatori ai 
copiilor și voi încerca să-i determin să-și ridice semne de întrebare și îndoieli, privind propriile 
metode folosite în educarea copiilor lor. 

 
Bibliografie:  
 Balan, D.Petrovai, S.Tinca, E. Raduly, „Ghid pentru părinţi”,Editura CCD,Cluj, 2000 

 Canfield Jack, „Supă de pui pentru suflet de copil”- Ed. Amaltea, Bucureşti, 2000 
 Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
 Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
 Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005 
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PARTENERIATUL GRADINITA -FAMILIE 
 

Prof.PASAT ILEANA 
Gradinita Nr.19 Dr.Tr.Severin 

 
 Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai prezent în relațiile de colaborare 

ce se stabilesc între unitățile de învățământ și diferitele segmente ale societății. Modalitatea 
eficientă și viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din sistemul educațional 
este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru rămânând un instrument valoros al 
grădiniței-în general și un mare câștig pentru educația copiilor. Termenul parteneriat este,,definit ca 
asocierea a doi sau mai mulți parteneri,iar în literatura de specialitate,parteneriatul reprezintă 
modalitatea,formală sau informală,prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună 
pentru atingerea unui scop comun.,, Constantin Cucoș clasifică diferitele tipuri de parteneriat 
educațional: -în funcție de domeniul de colaborare; -în funcție de scopul și obiectivele urmărite; -în 
funcție de durata de desfășurare; -în funcție de forma de finanțare; -în funcție de tipul de unitate; -în 
funcție de tipul de rețea; -în funcție de domeniul de interes. Pentru realizarea unui parteneriat de 
succes sunt necesare parcugerea unor,,etape de explorare-evaluare-planificare-formare-inițiere-
realizare-verificarereglementare-consolidare-acționare-implementare-evaluare.,, Parteneriatul 
reprezintă o formă avansată a relației dintre două sau mai multe părți,cooperarea și coordonarea 
sunt formele intermediare,cele care facilitează stabilirea unui parteneriat,iar comunicarea reprezintă 
punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părți. Un parteneriat 
reușit implică: -identificarea scopurilor,intereselor comune,utile partenerilor și comunității; -găsirea 
modului optim pentru realizarea scopului propus; -organizarea și conducerea resurselor disponibile 
pentru a atinge scopul propus -identificarea competențelor persoanelor implicate în aceste proiecte 
pentru a le putea folosi la maxim ; -combinarea eficientă a atitudinilor,abordăarilor și tehnicilor 
diferite care se pot aplica diferitelor sarcini; -utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituției,în 
acest caz a grădiniței. Proiectele educaționale derulate în grădinița noastră sunt: -proiect educațional 
în cadrul programului județean,,Noile educații,,-,,Viața prin siguranța rutieră,,; -proiect educațional 
în cadrul programului național,,Să citim pentru mileniul III,, ,,Copilul și cartea,,; -proiect 
educațional ,,Kalokagathia,,-,,Joc,mișcare și culoare,,; -proiect educațional în cadrul programului 
județean,,Noile educații,,-,,Educație pentru sănătate,,. Partenerii implicați în aceste proiecte: -
părinți,asociații ale părinților; -instituții educaționale precum-grădinițe,școli,licee și altele; -agenți 
educaționali-cadre didactice,specialiști precum psihologi,logopezi,dar și bibliotecari,muzeografi și 
alții; -membrii ai comunității cu influență asupra creșterii educării și dezvoltării copilului precum 
medici,farmaciști,reprezentanți ai bisericii,ai poliției și alții; -reprezentanți ai unor instituții ca și 
primăria,muzeu,bibliotecă,pompieri,poli- ție ,agenți de protecție a mediului,instituții religioase și 
altele. Colaborarea cu Școala este foarte importantă întrucât în această instituție va continua 
educația copilului.Parteneriatul dintre cele două-școală și grădiniță-are ca scop identificarea celor 
mai eficiente căi de adaptare a copiilor la noul mediu educativ. Colaborarea cu Primăria este 
esențială întrucât această instituție se implică în derularea și sprijinirea unor acțiuni sau proiecte 
educative. Colaborarea cu Poliția ajută în educația preventivă și cultivarea comportamentelor 
prosociale.Această colaborare se poate concretiza în activități de informare a copiilor asupra unor 
reguli care trebuie respectate astfel încât viața și siguranța lor să nu fie pusă în pericol. În funcție de 
specificul comunității în care se află grădinița,se pot realiza parteneriate cu: -instituții sanitare-în 
susținerea unor activități care au ca scop creșterea și dezvoltarea tuturor membrilor comunității; -
asociații nonguvernamentale,pentru rezolvarea unor probleme de ordin social; -parteneri privați-
care pot sprijini grădinița cu fonduri materiale sau prin activități de voluntariat; -mass-media-pentru 
promovarea imaginii gradiniței,pentru promovarea ideilor noi,valorilor etc. Pentru o cât mai bună 
eficientizare a procesului de învățământ trebuie să acordăm o importanță deosebită familiei,ca 
principal partener. Cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și 
autentic,devine o prioritate mai ales în contextul actual,în care familia însași trebuie să se adapteze 
unor schimbări semnificative. Cultivarea unor relații de parteneriat efectiv între grădiniță și 
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familie,în sprijinul educației și creșterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea și 
integrarea școlară.Prin colaborarea părinților cu grădinița,aceștia pot completa,sprijini și dezvolta 
personalitatea copilului. Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare 
pentru educatorul de azi,necesitând multă creativitate în concepere,dinamism în 
derulare,responsabilitate în monitorizare,flexibilitate în luarea deciziilor. În esență,a manageria un 
proiect înseamnă a stăpâni arta de a ști să faci o scimbare: -înseamnă să găsești modul optim pentru 
a atinge un scop; -să poți conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul; -să identifici 
just competențele persoanelor implicate în proiect și să le utilizeze corespunzător; -să combini 
atitudini,abordări și tehinici ce se aplică la o gamă largă de sarcini. Nimeni nu se naște învățat,gata 
format,totul se educă în familie,grădiniță,școală și în societate,în scopul integrării active a 
individului în viața sociala. 

 
 Bibliografie:  
1.Bătrînu,E.,,,Educație în familie,,-București-Editura Politică, 1980  
2.Cucoș,C.,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice.Editia a III-a 

revăzută și adăugită.Iași,Editura Polirom-2009  
3.Dumitrana,M.,,,Copilul,familia și grădinița.Iași, Editura Compania-2000 
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 NR. 
PROIECT DE ACTIVITATE 

 
,,România- ţară sfântă, România- ţara mea” 

ROMÂNIA – CENTENAR 
Anul şcolar 2018 – 2019 

 
prof. Paşca Alin 

 
itatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei 
Perioada de desfăşurare: 15 oct- 1 dec. 2018 
Data şi ora spectacolului: 26.11.2018, ora 12 
Organizatori: prof. Pantea Simona, director. prof. Liana Moruţ, director adj., prof.Panici- 

Mangra Adelina- consilier educativ, prof. Paşca Alin,bibl. inst. Ileana Tomescu,  
Colaboratori: prof. docum. prof. docum. Andru Cristina, prof. Mihuţa Ştefana (istorie) prof. 

Moneci Natalia( muzică), prof. Toth Ioana(română), prof. Coroiu –Stanciu Carmen (ed. 
Plastică),prof. George Drăgan, prof.Sere Alexandra, prof. Anca Goliţă, prof.Popa Olga prof. Merce 
Sanda, prof. Muşet Georgeta, prof.Vlaş Angela, prof. Andru Luminiţa, prof.Haidu Rodica, prof. 
Bunta Cristian, 

Justificarea proiectului: 
 Unirea de la 1 Decembrie 1918, reprezintă evenimentul cel mai important din istoria 

României, înfăptuirea unor dorinţe de mii de ani a românilor, din graniţele fostei Dacii. 
Sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire a românilor şi transmiterea acestui sentiment 

măreţ elevilor şcolii noastre, părinţilor şi comunităţii locale.La 1 Decembrie 1918, Transilvania s-a 
unit cu Romania. 

La Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918,s-au adunat 1.228 de 
delegati si peste 100.000 de romani veniţi din toate colţurile ţării. Ei au decis unirea tuturor 
romanilor din Transilvania cu România. A fost un moment unic în istoria României de care mai 
marii vremii au ştiu să profite, înfăptuind astfel, visul de veacuri al românilor.  

Prezenta unui numar atat de mare de romani, veniti pe jos, cu trenul, cu caruta sau 
calare,îmbrăcati în straie populare de sărbătoare, cu steaguri tricolore a făcut ca această mare 
adunare să rămână în istorie. Simbolic, mulţimea urca spre drumul către Cetăţuie printre şiruri de 
ţărani români înveşmântaţi în sumane de pătură albă şi cu căciulile oştenilor lui Mihai Viteazul. Ei 
trec în drumul lor pe sub poarta lui Mihai Viteazul şi se adună pe Câmpul lui Horea. 

Scopul: Sădirea în sufletul elevilor a sentimentului naţional în anul centenarului.  
Obiectivele: 
Să înţelegă importanţa evenimentelor care au precedat Marea Unire, cât şi a contextului 

istoric ; 
Să aplice cunoştinşele dobândite în şcoală în desfăşurarea proiectului; 
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 Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, empatie; 
Să utilizeze spaţiul şi resursele Centrului de Documentare şi Informare.  
Grupul ţintă: profesorii şcolii noastre şi elevii claselor a V - VIII.  
Locul de desfăşurare:  
 Şcoală Gimnazială ,,Miron Pompiliu” , 
 Casa de Cultură,,Miron Pompiliu” 
Resursele proiectului: 
Umane – elevii şi profesorii implicaţi în proiect.  
Materiale – cartoane, foi colorate, lipici, calculator, internet, ecran de proiecţie.  
Strategia proiectului: 
 Discuţii preliminare: Stabilirea unui plan de acţiune 
Profesorii implicaţi pregătesc materialele care vor fi folosite în cadrul activităţii; 
Activitatea propriu – zisă: 
 Realizarea unor materiale informative sub formă de planşe şi machete,având ca temă Marea 

Unire. Aceste materiale vor fi expuse într-un loc special amenajat în cadrul şcolii noastre, fiind 
fotografiate şi mediatizate. 

 Elevii vor realiza creaţii lirice sau în proză, referate cu aceeaşi temă. 
 Selectarea unor poezii şi cântece patriotice pentru a fi prezentate în cadrul spectacolului 

aniversar. De aceste activităţi vor răspunde diriginţii claselor precum şi unii profesori, în funcţie de 
nevoile avute de elevi în realizarea planşelor, machetelor, cântecelor, poeziilor. Vor colabora 
profesorii de la următoarele discipline: Limba şi literatura română, educaţie plastică,educaţie 
muzicală, istorie. 

 Programul se va finaliza cu un specectacol în cadrul Casei de Cultură din urbe, fiind invitaţi 
elevii, părinţii, bunicii, comunitatea locală. 

 Spectacolul omagial,din cadrul Casei de Cultură, a debutat cu intonarea imnului naţional al 
României.  

S-au succedat următoarele momente, cântece şi poezii patriotice: 
 Poezia ,,România-i ţara mea,, recitată de un grup de elevi ai clasei a V-a A, indrumător prof. 

Raluca Jude  
Cântecul ,,Basarabie, frumoasă,, interpretat de elevii clasei a V-a C, indrumători prof. Merce 

Sanda şi prof. Natalia Monenci 
Poezia ,,Nu plânge, maică Românie ! ,, recitată de elevii claseia a V-a B, coordonator prof. 

Panici-Mangra Adelina  
Alte momente pregătite de elevii claselor a VI-a A şi B coordonatori prof. Toth Ioana şi prof. 

Haidu Rodica.  
Poezia ,,Avem o ţară” de Radu Gir va fi recitată de o eleva apoi colega ei, Simoc Andreea ne 

va recita poezia ............... creaţie proporie iar cântecul ,,Sunt copil ce Românie,, va fi interpretat de 
eleva Daria Carţiş. 

Sceneta intitulată sugestiv ,,Am fost şi eu la Alba- Iulia,, va fi prezentată de un grup de elevi 
din clasa a VI-a B. 

 Elevii din clasele a VII-a A, B,C şi D, sub indrumarea profesorilor diriginţi au interpretat cele 
mai frumoase cântece şi poezii patriotice.  

 VII A ( Vlaş Angela) cântecul ,, Hai, să-ntindem hora mare,, 
 VII B ( Muşet Georgeta) cântecul ,,Mama noastră” şi vor recita poezia ,,Steagul nostru”. 
 VII C ( Popa Olga) cântecul ..... .............  
 VII D ( Andru Luminiţa) cântecul ,,Ardealul „ şi poezia ............................ 
Clasele a VIII-a A, B,C, D, indrumati de profesorii- diriginti : Mihuta Stefana, Sere 

Alexandra, Goliţa Anca şi Paşca Alin, vor interpreta cântece şi poezii sugestive. 
Clasa a VIII-a A a pregătit vocal şi instrumental imnul,,Deşteaptă-te române ,, 
 Clasa a VIII-a B, un grup de elevi a recitat poezia ,,Ce-ti doresc eu tie dulce Românie,, 
 ,,Moţii, mei din Apuseni” un cântec de o sensibilitate aparte, un cântec care exprimă spirtitul 

românismului din Ţara moţilor, va fi prezentat de elevii clasei a VIII-a C. 
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Elevii clasei a VIII-a D, au pregătit un scurt moment artistic. 
-  poezia ,,Ţara mea,,  
- cântecul de slavă închinat limbii şi poporului român ,,Limba nostră-i o comoară” 

interpretată de eleva Anton Carina  
-  în finalul programului cultural , eleva Elena Şerban , ne va interpreta unul din cele mai 

dragi cântece patriotice,,Doamne, ocroteşte-i pe români,,.  
În finalul activităţii, doamnele directoar Simona Pantea şi Moruţ Liana vor acorda diplome 

elevilor şi profesorilor coordonatori implicaţi în activitate.  
Evaluarea activităţii: diplome şi articol OVIDAN.  
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Serbările şcolare 
 

Prof.Camelia Paşca 
Liceul Tehnologic “Petre Mitroi” , Biled-Timiş 

 
 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 

în viaţa familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu 
în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau invatatoare.  

De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit 
informaţiile transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, 
dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile 
artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. 
Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările şcolare contribuie 
la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi 
memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această formă 
de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. 

 Calităţile descoperite la fiecare elev şi dezvoltate în serbările şcolare trebuie fructificate mai 
departe şi în familie, familia fiind considerată de către şcoală un partener de nădejde în actul 
educaţiei. Participarea la activităţile şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să 
descopere că au în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. 

 Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în 
profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice 
individualitatea copiilor. Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să 
aprecieze mai bine aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi 
importanţa stabilirii unei relaţii permanente cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive 
obţinute de către copii la diferite activităţi extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să 
trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă nu este cel mai bun la carte. Relaţionând 
cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă copiii, despre 
rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, informaţii 
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care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia 
valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

 Am juns la concluzia că succesul unei serbări şcolare se poate obţine numai dacă profesorul 
se implică cu seriozitate, responsabilitate, dăruire şi dragoste faţă de copii. 

 „ Adevăratul DASCĂL este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu 
minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile deopotrivă”. (John Dewey) 

 O evaluare pozitivă a implicării elevilor în serbarea şcolară, nu poate decât să ofere bucurie şi 
satisfacţie profesorului de educaţie muzicală şi să-i stimuleze dorinţa de a fi mai implicat în viaţa 
muzicală a şcoli. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. înv.preşc Paşca Irina Maria 

G.P.S. „Dumbrava Minunată” Bistriţa 
 
 Proiect educativ:„Părinţi implicaţi, copii fericiţi” 
 Tipul activității principale din cadrul proiectului: proiect social, voluntariat 
REZUMATUL PROIECTULUI  
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate; 
-  150 preşcolari şi 13 cadre didactice 
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: copiii preşcolari, părinţii, cadre didactice, parteneri 

educaţionali, comunitatea locala 
c. Descrierea activităţii principale; 
ZÂMBET DE COPIL! 
 Părinţii voluntari împreună cu copiii vor pregăti acasă deserturi pe bază de fructe sau obiecte 

decorative, felicitări, jucării din obiecte reciclabile si le vor expune spre “vânzare” în curtea 
gradiniţei la standuri special amenajate. Ceilalţi copii şi părinţi vor putea să “cumpere” produsele 
donând în schimb o jucărie, o carte, un obiect de îmbrăcăminte/încălţăminte sau rechizite, toate 
aceste produse urmând sa fie dăruite unor copii de la centrele de plasament din judeţ care au nevoie 
de ele. 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
 Argument justificare, context  
 Familia reprezinta mediul in care se pun bazele educaţiei copiilor sub toate formele ei: 

educatia pentru un stil de viaţă sănătos prin practicarea mişcării în aer liber şi a sportului în general, 
educaţia ecologică, educaţia financiară, educarea simţului artistic şi a bunului gust etc., iar grădiniţa 
este instituţia în care aceste aspecte ale educaţiei copiilor primesc un caracter formal. Tot în familie 
copiii îşi formează bazele educaţiei morale şi civice prin exemplul pe care îl dau părinţii 
manifestând unele calităţi morale: empatie, altruism, generozitate. 

În zilele noastre, timpul a devenit tot mai preţios. În calitate de părinţi, trebuie să profităm de 
orice ocazie de a petrece timp de calitate cu copiii noştri, prin activităţi şi jocuri desfăşurate 
împreună.  

La vârsta preşcolară, în plin proces de dezvoltare fizică şi psihică, pentru a reuşi, copiii au 
nevoie de multă încurajare şi susţinere din partea adulţilor, în special a părinţilor. Acest proiect le va 
oferi ocazia să lucreze împreună, să se joace împreună, să creeze împreună, să se simtă bine 
împreună, iar rezultatele vor fi pe măsură. Impactul asupra copiilor va fi cu atât mai mare cu cât vor 
observa că cei doi actori importanţi din scena devenirii lor, părintele şi educatoarea sunt reuniţi de 
un scop comun si actioneaza impreuna alaturi de ei. 

Scopul proiectului: 
Creşterea gradului de responsabilizare a părinţilor cu privire la educaţia preşcolarilor prin 

participarea activă la activităţile propuse, contribuind astfel la eficientizarea actului educaţional şi la 
îmbunătăţirea relaţiei educator-parinte-copil. 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Educarea sentimentelor patriotice prin familiarizarea cu cele mai frumoase obiective 

turistice din ţara, judeţul sau oraşul nostru; dezvoltarea competenţelor de comunicare orală. 
2. Educarea simţului artistic al preşcolarilor prin realizarea unor felicitări/tablouri utilizând 

creativ diverse materiale şi tehnici de lucru. 
3. Încurajarea unui stil de viaţă sănătos prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. 
4. Educarea spiritului civic şi a empatiei faţă de persoane aflate în situaţii dificile prin 

participarea alături de părinţi la activităţi voluntare de donare de rechizite şi jucării. 
Beneficiarii- direcți: copiii şi părinţii implicaţi în proiect 
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 -indirecţi: toţi copiii din grădiniţă, părinţii copiilor, cadrele didactice, partenerii proiectului, 
comunitatea locală 

Descrierea activităţilor: 
a. Titlul activităţii: „ROMÂNIA MEA FRUMOASĂ!” 
b. Data/perioada de desfăşurare: ultima săptămână din noiembrie 2018 
c. Locul desfăşurării: sălile de grupă 
d. Participanţi: copii însoţiţi de părinţi şi cadrele didactice de la grupă; 
e. Descrierea pe scurt a activității.  
 Copiii ajutaţi de părinţi vor prezenta o imagine/poză reprezentând un loc frumos din România 

vizitat împreună, satul natal al bunicilor sau un obiectiv turistic din judeţul nostru sau din oraşul 
Bistriţa. Copiii vor argumenta de ce le-a plăcut acel loc, apoi vor aşeza imaginea pe un suport 
pregătit, rezultând la final un poster cu 100 de locuri frumoase din România. 

 
 a. Titlul activităţii: „DARURI PENTRU MAMA” 
b. Data/perioada de desfăşurare: luna februarie 2018 
c. Locul desfăşurării: sălile de grupă 
d. Participanţi: preşcolari, cadre didactice, părinţi, invitaţi de la Liceul de Arte Bistriţa; 
e. Descrierea pe scurt a activității.  
Copiii însoţiţi de tătici vor avea la dispoziţie materiale diverse ( carton colorat, materiale 

textile, mărgele, paiete, flori uscate, materiale din natură, tempera etc.) cu ajutorul cărora vor realiza 
felicitări şi tablouri pentru mame utilizând tehnici de lucru inedite propuse de specialisti de la 
Liceul de Arte. 

a. Titlul activităţii: „SĂNĂTATE PRIN SPORT” 
b. Data/perioada de desfăşurare: luna aprilie 2018 
c. Locul desfăşurării: sala de sport a L.P.S. Bistriţa 
d. Participanţi: copiii, cadre didactice, părinți, profesori de sport; 
e. Descrierea pe scurt a activității. 
 Copiii însoţiţi de parintii vor participa la o oră de antrenament condusă de profesorii de sport 

ai L.P.S. Bistriţa, familiarizându-se cu aparatele sportive şi exerciţiile specifice. Totodată, d-nii 
antrenori vor observa care copii au aptitudini specifice şi îi vor îndruma spre practicarea sistematică 
a gimnasticii de performanţă. 

 Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  
 Participarea directa şi activă a părinţilor la activităţile propuse vor contribui atât la 

eficientizarea relaţiei grădiniţă- familie, cât şi a relaţiei părinte-copil, iar copiii vor fi cu atât mai 
motivaţi cu cât îi vor avea drept modele de conduită şi îndrumători pe proprii părinţi. Activităţile 
propuse vor contribui la dezvoltarea competenţelor de comunicare; la educarea simţului artistic şi a 
bunului-gust; la cultivarea unui stil de viaţă sănătos prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice 
într-un cadru organizat (sala de sport) sau acasă; vor pune bazele educaţiei sociale ale copiilor prin 
educarea empatiei şi altruismului şi vor contribui la îmbunătăţirea imaginii grădiniţei noastre în 
comunitate. 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  
 Monitorizarea derulării activităţilor va fi realizată de directorul unităţii, iar responsabilul de 

activitate va completa fişa de descriere a activităţii. De asemenea, se vor face fotografii in timpul 
desfăşurării activităţilor. 

 Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
 La finalul proiectului se vor aplica chestionare de satisfacţie părinţilor şi li se vor solicita 

propuneri pentru activităţile viitoare precum şi sugestii de îmbunătăţire a imaginii grădiniţei în 
comunitate. 

 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare  
-în cadrul Consiliului profesoral; în cadrul şedinţelor cu părinţii; la avizierele grupelor; pe 

site-ul grădiniţei; în presa locală. 
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 Parteneri implicaţi în proiect:  
Liceul de Arte Corneliu Baba Bistriţa  
Liceul cu Program Sportiv Bistriţa  
Asociaţia Impact Bistriţa 
Coordonator: prof. înv. preşc. Paşca Irina Maria 
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ACTIVITĂȚI DE VALORIFICARE A OBICEIURILOR DE IARNĂ 
 

PASCALE EVDOCHIA 
 
Moto: „Poți să cutreieri toată lumea și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-

i mai fermecător decât colțul de pe pământ pe care te-ai născut”(Vasile Alecsandri) 
 
 Pornind de la cele spuse de marele poet, și cunoscându-mi bine menirea pe care o am ca 

dascăl, prin activitățile desfășurate în grădiniță, am urmărit să fac cunoscută copiilor frumusețea 
locurilor natale, frumusețea portului religios, obiceiurilor strămoșești, să le sădesc în suflet 
sentimentul de mândrie că sunt români și lipoveni. 

 Copiii vor organiza o șezătoare unde vor fi valorificate si lucrările lor, realizate cu prilejul 
acestei activități, vor dansa cazacioc, vor cânta cântece tradiționale specifice respectivei săptămâni, 
vor spune ghicitori,proverbe, vor desfășura munci specifice țăranului lipovean la șezătoare.  

 Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care 
le comunicăm copilului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanță creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni, care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să găsească soluții 
singuri, pentru a-şi forma convingeri durabile. Încă de la cea mai fragedă vârstă capacitatea de - a 
primi și dărui trebuie împărtăşită. În acest fel se ajunge la conceptul de cultură universală în care 
fiecare îşi regăseşte specificul naţional şi se bucură de acesta fără a fi judecat şi ignorat. Nu trebuie 
ca termenii majoritar sau minoritar să fie folosiţi ca o armă în mâna noastră ci trebuie să fim ,,inter", 
,,eu şi celălalt" şi ,,eu împreună cu celălalt". Este bine să se respecte următoarele principii: ,,Nu 
trebuie să fim singuri ci să fim împreună şi ,,Comunicarea este cheia spre cel de lângă tine"1.  

 Experienţa a peste 13 ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că 
serbările copiilor au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 
Amintesc unele din serbările organizate cu diferite prilejuri cum sunt: Tradiții și obiceiuri la români 
și lipoveni în prag de sărbători de iarnă, Șezătoarea în săptămâna brânzei(De ziua mamei), 1 Iunie, 
Serbarea de sfârşit de an etc. Iată deci, că prin frumoasele serbări prezentate de către copii în faţa 
părinţilor se adeverește ,,arta unui mare şlefuitor de cuvânt, care s-a identificat trup şi suflet lăsând 
să se vadă amprenta şi atmosfera sfântă a diferitelor sărbători”2. 

 Aceste serbări organizate evaluează talentul colectivului clasei şi al fiecărui copil în parte. 
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“ cât şi “spectatorilor“, copii şi părinţi, 
contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

 Datinile, obiceiurile şi tradiţiile au rolul lor, verificat de-a lungul istoriei, în permanenţa 
culturală a unui neam. De aceea eu, am căutat să cultiv copiilor conştiinţa apartenenţei la o cultură 
naţională, valoroasă chiar prin diversitatea ei provenită din „unicitate”.  

 Am organizat serbări comune pentru toţi copiii, indiferent de etnie ( români, lipoveni,); copiii 
interpretând dansuri şi cântece cu strigături auzite de la bunici, care aduc o notă de veselie jocului. 
Aceste serbări comune au dat posibilitatea de a se simţi mai aproape unii de alţi, de a-şi respecta 
portul, obiceiurile şi tradiţiile, indiferent de limba pe care o vorbesc. Copiii au cântat şi au dansat 
împreună pentru că , împreună suntem la bine şi la greu, aşa cum au fost şi strămoşii noştri pe 
plaiurile noastre. Şi dacă i-am învăţat pe copiii noştri versuri din cântecele vechi, paşi din dansul 
strămoşilor, amintindu-le că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul, fiindcă astfel 
îmbinate prezintă o garanţie pentru viitor, înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre cele mai 
alese sentimente.  

 Iarna este sobră și primejdioasă, dar sărbătorile acestui anotimp prefigurează parcă clipele în 
care totul va reveni la viață. Astfel luna decembrie, vine cu sărbătoarea mult așteptată de copii a sf. 

1 Magdalena, maica, „ Cum să comunicăm copiilor credința ortodoxă” Editura Deisis, Sibiu, 2002 
2 Fenoghen, S., - Sarichioi - pagini de istorie; Ed. Kriterion – București, 1998 
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Nicolae. Câți dintre noi( lipovenii) nu am așteptat cu înfrigurare dimineața zilei de 19 decembrie, 
pentru a ne uita dacă Moș Nicolae n-a lăsat ceva în ghete pregătite de cu seară? Acest obicei a fost 
preluat din obiceiurile românilor, iar noi, cadrele, nu pierdem prilejul ca în această zi mult așteptată 
de copii să o facem cunoscută prin diverse activități:„ Povestea lui Moș Nicolae” „Ce ți-ai dori să-ți 
aducă Moș Nicolae?”, activități realizate în cadrul domeniului limbă și comunicare, a domeniului 
om și societate și în cadrul domeniului estetic și creativ. Pentru cea mai așteptată sărbătoare din 
ianuarie, Crăciunul, lipovenii au apelat în egală măsură la obiceiurile străvechi, neacceptând o 
modernizare a acestora astfel în cinstea Nașterii Domnului nu există o varietate prea mare de 
colinde, ci doar un colind religios de 10 strofe, pe care noi, în cadrul domeniului estetic și creativ 
am învățat trei strofe,(deși un colind complicat cu cuvinte grele, copiii au avut ambiția de-al învăța 
cu scopul de a merge la colindat pentru a realiza un câștig, din care să reușească să bucure pe cineva 
drag). Copiii au plecat din casă în casă la colindat(Hrista slaviti), primiți fiind cu bucurie de gazde 
și răsplătiți cu dulciuri și bani, realizându-și astfel o parte din plan. Postul Crăciunului ia sfârșit , iar 
copiii, în mare parte, care au ținut post se bucură de toate bucatele pregătite cu această ocazie. 
Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei, când toți ai casei se adună la masă, în prealabil 
după ce au fost la slujbă și se bucură de Nașterea Domnului. Cu ocazia acestei sărbători am urmărit 
să le cultiv și să le dezvolt sentimentele și emoțiile moral – civice, cărora prin magia sărbătorii le 
dăm o tentă de spiritualitate, iar copiii au fost contopiți de atmosfera creată în sala de grupă.  

 

.  
 Serbările atât de îndrăgite de copii contribuie atât la socializarea lor, aceştia pregătindu-se 

împreună şi depunând eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun, reuşita serbării, cât şi o 
comunicare mai bună . În timpul amenajării sălii de grupă pentru serbările desfăşurate, copiii mi-au 
fost alături, m-au ajutat la confecţionarea materialelor necesare şi au dat aripi imaginaţiei, 
sugerându-mi posibile modalităţi de decorare. Copiii au îmbrăcat cu drag costumul popular atât 
românesc cât și lipovenesc pentru al întâmpina pe Moş Crăciun, când adunaţi în jurul bradului 
frumos împodobit au cântat colinde, au recitat poezii şi au jucat dansuri tematice . Astfel în cadrul 
domeniului psiho – motric am încercat să învățăm câțiva pași de dans al străbunilor, apreciate de 
copiii. Deși repetițiile erau lungi aceștia nu se plângeau de oboseală, ci din contră parcă doreau să 
mă imite perfect în mișcări. Au început să fie sârguincioși în realizarea sarcinilor (mai ales că 
acestea erau dinamice), optimiști și plini de autocontrol. Cu timpul crisparea de pe fețele lor dispare, 
înlocuită fiind cu zâmbetul și buna dispoziție, și cu o mare satisfacție a reușitei acestora. La sfârșitul 
dansului copiii își aranjau costumele la locul lor, își ajutau colegii să se dezbrace sau să se îmbrace, 
fără să mai fiu nevoită să le amintesc acest lucru. Bucuria cea mai mare a fost în momentul în care, 
dansul l-am prezentat în fața unor oaspeți de seamă, din orașul Tulcea,iar aceștia i-au răsplătit cu 
cadouri. Cu această ocazie am scris un articol pe care l-am publicat în revista școlii. Articolul l-am 
atașat în rubrica anexe din prezenta lucrare. Pe lângă celelalte creații folclorice, dansurile tematice îi 
familiarizează pe copii cu un nou element al folclorului, contribuind si prin aceasta la dezvoltarea 
dragostei pentru arta neamului nostru, la dezvoltarea simțului, ritmului, a capacității de coordonare 
a mișcărilor, le educa gustul pentru frumos si armonie. 
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 Pe lângă celelalte creaţii artistice, dansurile lipovenești i-au familiarizat pe copii cu un nou 
element al folclorului, contribuind si prin acesta la dezvoltarea dragostei pentru arta neamului 
nostru, la dezvoltarea simțului ritmic, a capacităţii de coordonare a mișcărilor, le-a educat gustul 
pentru frumos și armonie. Copiii au simțit şi au înțeles frumuseţea dansurilor autentice lipovenești 
și rusești, ajungând să le joace cât mai real, mai artistic. Am urmărit ca în selectarea copiilor pentru 
formaţia de dansuri să ţin cont de aptitudinile copiilor pentru dansul popular, de starea de sănătate, 
de simţul ritmic şi muzical, de receptivitate şi execuţie a elementelor predate, de posibilitatea 
formării perechilor(astfel fetele și-au ales partenerii de dans, iar regrete nu au existat și nici 
dezamăgiri). 

 Datinile, obiceiurile şi tradiţiile au rolul lor, verificat de-a lungul istoriei, în permanenţa 
culturală a unui neam. De aceea eu am căutat să cultiv copiilor conştiinţa apartenenţei la cultura 
naţională, la zona folclorică în care trăim. Şi dacă i-am învăţat pe copiii noştri versuri din cântecele 
vechi, colinde, pașii din dansul strămoşilor noştri, făcându-i să înţeleagă că prezentul este valoros 
numai împreună cu trecutul, înseamnă că am sădit în sufletele lor unul dintre cele mai alese 
sentimente. Aceste sentimente concordă cu sentimentele comunității și anume dragostea pentru 
neamul din care provine, dragostea pentru muncă, dragostea pentru colectiv, sentimentele de 
prietenie. S-au accentuat legăturile de prietenie astfel că întreg colectivul a devenit un tot unitar. 
Sub observație i-am avut pe acei copii a căror comportamente trebuiau corectate tocmai prin 
intermediul acestor activități. Astfel comoditatea a fost înlocuită cu sentimentul datoriei și 
răspunderii pentru reușita dansului,( deși stângaci la început, prin repetiții și ambiție au surprins tot 
colectivul care a fost mândru pentru performanța acestora.) Valorificând cele învăţate în cadrul 
serbărilor am observat cum acest eveniment i-a unit pe copii, i-a sensibilizat şi i-a bucurat în acelaşi 
timp, creând armonie şi emoţie estetică puternică, impresionând pozitiv, deopotrivă, pe copii şi pe 
părinţi. Am încheiat cu aceste manifestări in cadrul serbării, considerad-o pe aceasta ca un mijloc de 
educație, ce acționează pregnant in planul personalității si face apel la toata gama trăirilor afective, 
lăsând amprente in planul evoluției generale a copiilor, asupra dezvoltării spirituale ale viitorilor 
cetățeni ai României. În concluzie, am observat că activitatea artistică este un mijloc de trăire în 
colectiv a unor bucurii de confruntare a valorilor şi prin aceasta de întărire a colectivului, de 
disciplinare a fiecărui copil în parte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin 
trăirile individuale ale personalităţii lor. Aceasta impune dezvoltarea interesului lor pentru 
activităţile artistice, ne oferă prilejul de a le forma unele aptitudini, de a cânta melodios, de a recita 
expresiv, de a dansa elegant etc.  

 Datoria noastră morala, a dascălilor este de a păstra si cultiva in sufletele generațiilor ce ne 
urmează dragostea pentru folclor, depozitul de tradiții, obiceiuri si arta in care se regăsesc rădăcinile 
poporului, istoria si specificul sau. 
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Părinții și desfășurarea activităților educative 
 

Prof. Pascu Elena Raluca 
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești 

 
Legea educației naționale nr. 1/2011 indică părinții drept principalii parteneri și beneficiari ai 

procesului de învățământ. Fiind prezenți în consiliul de administrație prin doi, trei reprezentanți ( în 
funcție de numărul de elevi), aceștia sunt implicați în luarea tuturor deciziilor majore: elaborarea 
ofertei educaționale, organizarea programelor Școală după școală, stabilirea curriculumului la 
decizia școlii, stabilirea activităților educative sau extracurriculare.  

Dacă în ceea ce privește studiul disciplinelor prevăzute în planurile cadru părinții sunt aproape 
de școală, de profesori în general, recunosc importanța valențelor formative pe care copii lor le 
dobândesc studiind, am constatat că de multe ori nu același lucru se întâmplă cu activitățile 
educative, sau extracurriculare. Poate că acest lucru se datorează faptului că în multe cazuri nu știu 
foarte multe despre acestea, nu realizează că sunt complementare activităților de învățare realizate 
în clasă și că reprezintă o dimensiune fundamentală a procesului instructiv-educativ. De aceea ei 
trebuie să fie convinși de faptul că activitățile educative școlare și extrașcolare constituie spațiul de 
dezvoltare personală al copiilor lor. Activitățile educative au ca obiective dezvoltarea abilităților de 
comunicare interpersonală, cultivarea interesului pentru lărgirea orizontului cultural și științific, 
implicarea elevilor în viața socială, cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea 
comportamentului creativ. 

 Părinții trebuie să perceapă activitățile educative drept o modalitate de ocupare, fericită aș 
spune, a timpului liber al copiilor, o modalitate care acționează pozitiv asupra dezvoltării lor pentru 
că în cadrul acestora ei deprind folosirea surselor informaționale, se autodisciplinează, se 
responsabilizează, își asumă respectarea unor reguli de bună voie, își însușesc cunoștințe mult mai 
ușor decât într-un cadru formal, având posibilitatea să ia contact direct cu procese, fenomene, 
obiecte, etc. În cadrul acestor activități elevii cu dificultăți de învățare, sau cei cu probleme de 
adaptare la mediul formal, au posibilitatea să își depășească anxietatea și să se valorizeze. 

Trebuie specificat încă o dată că aceste activități sunt organizate și supravegheate de cadre 
didactice cu acordul obligatoriu al părinților/tutorilor legali și uneori și cu implicarea lor. Această 
implicare a părinților constă în cultivarea interesului copiilor pentru activități, în suportarea unor 
cheltuieli materiale (costul unei excursii, al vizitării unui muzeu, al unor materiale suplimentare, 
etc) și, de ce nu, în participarea directă la activități. Unui singur cadru didactic îi este permis să 
însoțească un număr limitat de elevi și atunci poate solicita ajutorul unuia sau mai multor părinți 
dacă este cazul.  

Activitățile educative sunt deosebit de benefice și pentru cadrele didactice, deoarece ele fac 
posibilă apropierea de copii mult mai ușor decât la orele în care studiază disciplinele de învățământ, 
le permite acestora să-i cunoască mult mai ușor și mai bine. 

În concluzie, pentru desfășurarea unor activități educative de calitate stabilirea și atingerea 
obiectivelor instructiv-educative este primordială, dar nu trebuie să lipsescă nici momente 
recreative, în care elevii să interacționeze cu ceea ce-i interesează. Dacă sunt realizate așa cum 
trebuie , toți actorii implicați au doar de câștigat, așa cum am menționat. 
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MAGIA IERNII, TRADIŢII ŞI OBICEIURI 
 

Prof. Pastramă Ecaterina 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Mizil 

 
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de 

emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. Dincolo 
de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e aşteptat cu mare 
entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu drag la 
cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu 
siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai 
mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani. Astfel, 
bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit 
obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit de 
întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş 
Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, 
chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! Şosete tricotate, 
crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de zăpadă, steluţe şi 
fulgi, toate te ajută să intri în atmosfera de sărbătoare. 

Crăciunul este aşteptat şi de elevi, iar o dată cu intrarea în luna decembrie, în clasă se 
desfăşoară un anumit ritual pentru a intra în atmosfera de poveste. Elevii, în colaborare cu părinţii şi 
dirigintele, ornează clasa cu beteală, instalaţii,şi fulgi de nea lucraţi de către ei. De asemenea, 
împodobesc brăduţul clasei, personalizând fiecare globuleţ. După ce clasa este aranjată, se pot 
desfăşura activităţile extracurriculare, după cum urmează: 

-Conferinţă elevi-părinţi-profesori: colinde, masă rotundă, planificarea următoarei activităţi, 
- Colectarea ţi înmânarea unor ajutoare copiilor internaţi la secţia de pediatrie a spitalului 

orăşenesc, 
-Schimb de cadouri între colegi, 
-Realizarea şi vizionarea unor PPT-uri cu tema Crăciunul în lume, 
-Serbarea de Crăciun, 
-Mersul cu colindul. 
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Poveştile Iernii 
 

Prof. PĂTRĂŞCOIU ILEANA 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti-Jiu 

Judeţul Gorj 
 
„Ce e zăpada? Lacrimi îngheţate…” cânta mama de cu seară, în timp ce frământa aluatul şi 

în casă mirosea a vanilie şi-a scorţişoară, iar afară se pornise să ningă îndesat.”  
Aşa încep poveştile noastre toate. Cu zăpadă, cu miros de cetină şi de cozonaci rumeniţi. 

Verde, argintiu, auriu, roşu, negru – culori împletite în destinul românului. Crescut, la munte, deal 
sau câmpie, pretutindeni sufletul românesc îşi are rădăcinile în legendele şi miturile primordiale. Se 
poate, ca în curgerea neistovită a timpului, acest suflet să-şi fi pierdut cărarea magică, să fi uitat 
calea de comunicare cu Universul şi să se ancoreze în lumea obişnuită, aflată într-o acerbă luptă 
pentru supravieţuire. Credem însă în poveşti, spunem poveşti şi ne amintim de fiecare dată că mitul 
relatează o întâmplare sacră, adică un eveniment primordial care s-a petrecut la începuturile 
Timpului: „pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă.” Această necesitate de a crede în derularea unei 
întâmplări sacre echivalează cu dezvăluirea unui mister, pentru că personajele mitului nu sunt fiinţe 
umane, ci zei sau Eroi civilizatori, iar gesturile lor sunt asemenea unor taine, pe care omul nu le-ar 
fi putut cunoaşte dacă nu i-ar fi fost dezvăluite. Repetăm deci, în fiecare an, cu fiecare anotimp 
poveştile, pentru că mitul este relatarea a ceea ce zeii sau fiinţele divine au făcut la începuturile 
Timpului şi ne apropie de adevărul absolut. Ne oferă un model de conduită, de înţelegere şi 
acceptare, de acţiune. Ne metamorfozăm sufleteşte şi săvârşim fapte excepţionale, împrumutăm 
„masca” şi îl colindăm pe Moş Crăciun şi îl ajutăm să împartă daruri tuturor.  

 „Aşa este pentru că aşa se spune: „cică, a fost odată, că de n-ar fi fost nu s-ar povesti…”  
Lucian Boia afirma că „mitul oferă o cheie, permiţând accesul atât la un sistem de 

interpretare, cât şi la un cod etic (un model de comportament). El este puternic integrator şi 
simplificator, reducând diversitatea şi complexitatea fenomenelor la o axă privilegiată de 
interpretare.  

El introduce în universul şi în viaţa oamenilor un principiu de ordine”. De această ordine are 
nevoie sufletul obosit de îndatoririle zilnice, de responsabilităţi înţelese sai mai puţin înţelese. Peste 
toate însă se aşterne aceeaşi imuabilă ordine a începuturilor. În prag de sărbătoare, în straie 
tradiţionale simţim această nevoie de schimbare, de a face altceva decât tipicul zilnic.  

Ne întoarcem în poveste, readucem în prag Colindul, căutăm Steaua, plecăm cu Pluguşorul, 
Capra Breaza sau, sub diverse măşti, alungăm acele spirite rele pătrunse fără ştire şi fără vrere 
printre noi. Ne reîntoarcem într-un timp al Sacrului, al Credinţei în Bine şi al descifrării tuturor 
semnificaţiilor sărbătorilor de iarnă. Timpul sacru este reversibil, în sensul că este de fapt un Timp 
mitic primordial readus în prezent. Orice sărbătoare religioasă, orice Timp liturgic înseamnă 
reactualizarea unui eveniment sacru care a avut loc într-un trecut mitic, „la începutul începuturilor“. 
Participarea religioasă la o sărbătoare implică ieşirea din durata temporală „obişnuită” şi 
reintegrarea în Timpul mitic actualizat de acea sărbătoare. Timpul sacru este deci mereu recuperabil 
şi repetabil la nesfîrşit. Timpul acestor sărbători se odihneşte în aromele vetrei arzânde, sub bradul 
împodobit şi scuturându-şi argintul deasupra înălţimilor şi în şoapta colindelor: „O, brad frumos”, 
„O, ce veste minunată”, „Domn-Domn să-nălţăm”, „Trei magi de la Răsărit”, „Steaua sus răsare”, 
„Florile dalbe”, „Moş Crăciun cu plete dalbe”.  

Repetiţiile pentru colinde se fac de la începutul postului până pe 6 decembrie, de Sfântul 
Nicolae sau chiar cu câteva zile înainte de vacanţa de Crăciun. Copiii confecţionează măşti, 
costume, decoraţiuni. Îşi procură beţe, bice şi clopoţei, sorcove, steaua şi împărtăşesc bucuria 
muncii în echipă.  

Timp de 12 zile, intrăm într-un timp sacru, foarte bogat în manifestări folclorice, care începe 
cu Ajunul Crăciunului și se încheie după Bobotează, pe 7 ianuarie. De-a lungul celor 12 zile, un 
timp al sărbătorii și ieșirii din normalitatea cotidianului, în satul tradițional, rolul preponderent îi 
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revine cetei de feciori, având o organizare exclusiv masculină care domină, în perioada sărbătorilor 
de iarnă, întreaga viață a comunității.  

În ajunul Crăciunului se merge cu colindatul, un obicei străvechi de a umbla în grup, din casă 
în casă, cu diferite urări de belșug și sănătate, fiind practicat fie de copii, numiți în unele zone 
pițărăi (unele părți ale Olteniei și Transilvaniei), fie de ceată (denumită variat: vătafi, ceata 
feciorilor, de juni, în Țara Oltului, butca feciorilor, pe Târnave și în Olt, dubași, în ținutul 
Pădurenilor, sau colindători), fie, mai rar, de bărbați până la o anumită vârstă.  

La casa colindată, în spiritul tradiției, colindătorii întreabă întotdeauna gazda dacă îi primește 
cu colinda, apoi cântă, la ușă sau la fereastră, o colindă de vestire a sărbătorii. În casă, colindătorii 
așteptați cu masa încărcată cu colaci, mere, carne afumată, cârnați și uneori rachiu și vin. Cântă 
colinda cea mare, a gospodarului, după care sunt cinstiți cu băutură și mâncare. Repertoriul 
colindătorilor se adaptează situației fiecărei case, astfel că în casele cu fete de măritat se cântă 
colinda de fată.  

Alte colinde pot fi adresate gospodinei, feciorilor, copilului, văduvei sau diferitelor categorii 
profesionale: vânătorului, plugarului, ciobanului etc. La final, colindătorii îi mulțumeau gazdei cu 
formule tradiționale, fiind cinstiți cu daruri (colaci, covrigi, nuci, mere) și, mult mai târziu, cu bani. 
În satul tradițional, în casele în care nu erau primiți, colindătorii proferau strigături batjocoritoare. 
Informaţiile reale sau imaginare, transmise prin viu grai de-a lungul timpului, deprinderile de a se 
comporta într-un anumit fel în anumite momente ne reamintesc despre anumite superstiţii legate de 
aceste sărbători. Află că obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă despre un nobil care 
şi-a risipit necugetat averea, lăsându-şi fetele fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această 
situaţie şi a venit pe ascuns la locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de aur prin hornul 
casei, care au căzut în ciorapii fetelor, atârnaţi la uscat lângă şemineu. În secolul al XVIII-lea, copiii 
din Olanda îşi lăsau saboţii lângă vatră, sperând că Sinterclass (Moş Crăciun) le va aduce daruri. 
Mai târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat în şoseţele, iar Sinterclass a devenit, pentru englezi, 
Santa Claus. Astăzi, multă lume încă foloseşte ciorăpelul de Crăciun, în care pune mici daruri 
pentru copii şi cei dragi. 

Toate aceste obiceiuri au fost descrise, povestite cu umor sau nostalgie de scriitori români. 
Regăsite în fragmentele literare studiate la clasă, sunt mult mai mai bine înţelese când sunt asociate 
cu obiceiuri, tradiţii, superstiţii din zona de origine sau din alte părţi ale lumii. Sunt organizate şi 
interpretate diverse scenete cu tematică religioasă, copiii colindă cu vicleimul, „Irozii”, teatru 
popular care prezintă scene de la naşterea lui Iisus şi se dramatizează „Cadoul de Crăciun” de 
Emilia Plugaru „Poveste de Crăciun” de Charles Dickens.  

Se încurajează creativitatea, dezvoltarea imaginaţiei şi al spiritului analitic prin crearea altor 
piese literare sau dramatice adaptate particularităţilor de vârstă şi să-şi afle corespondent în lumea 
modernă. Sunt preluate sarcinile lui Moş Nicolae şi cele ale lui Moş Crăciun prin acţiuni de 
voluntariat, de implicare în viaţa comunităţii locale pentru a aduce o sclipire de lumină şi speranţă şi 
în casele unor copii cu o situaţie socială mai puţin îmbelşugată sau copiilor aflaţi încă într-un pat de 
spital. O carte sau o jucărie dăruită cu drag aduce multă lumină în suflete şi lacrimi strălucitoare în 
ochi şi are ca îndemn: „Eu pot să fac ceea ce tu nu poți face, iar tu poți face ceea ce eu nu pot face. 
Împreună putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza vreodată singur ceea ce poate realiza 
prin parteneriat cu alții.” (Maica Tereza) 

Suntem mai buni de Crăciun, dar cu fericirea cum rămâne? Degeaba eşti bun, pentru că aşa 
trebuie, dacă uiţi că bunătatea trebuie să fie mână în mână cu fericirea. 

N-o să reuşim niciodată să fim buni pe parcursul unui an întreg (nici măcar pe parcursul 
postului Crăciunului nu reuşim), dar să facem nişte oameni fericiţi putem întotdeauna.” 

 Într-o societate egocentristă omul uită că trăieşte în comuniune cu alţii şi alături de el se află 
semeni ce au nevoie de înţelegere şi sprijin. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne 
acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom 
reuşi să coexistam într-o societate democratică europeană. 

În perioada adolescenţei, copilul trăieste o amplificare şi diversificare a stărilor afective, dar i 
se conturează şi posibilitatea de valorizare a acestora. 
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 Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie liantul între persoana şi mediul din 
care face parte, în acest context, unul dintre obiectivele şcolii şi familiei este educarea copiilor în 
sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la supărările şi bucuriile celor din jur. 

Având în atenţie toate aceste considerente, am iniţiat un proiect de implicare a copiilor în 
acţiuni social-comunitare, intitulându-l sugestiv Poveştile Iernii, prilej cu care încercăm să aducem 
o rază de soare şi bucurie în sufletele unor copii care duc lipsa afecţiunii părinteşti sau au o situaţie 
materială mai puţin bună. 

Tematica şi ţinta proiectului au fost acceptate cu bucurie şi receptivitate atât de copii, cât şi de 
părinţii acestora. 

Fiecare acţiune de acest fel presupune colaborare, responsabilitate, seriozitate, comunicare şi 
multă implicare. Spiritul antreprenorial se dezvoltă. Încurajaţi, motivaţi şi sprijiniţi de părinţi, copiii 
reuşesc să-şi valorifice primele decoraţiuni: brăduleţi de Crăciuni, coroniţe, steluţe, diverse 
aranjamente din globuleţe pentru mesele festive, iconiţe pictate pe sticlă, sculpturi, ornamente 
pentru brad. Mulţumirea primului bănuţ câştigat prin efortul şi talentul de a-şi dovedi abilităţile 
practice este nespusă. Chibzuinţa îi îndrumă mai departe în proiectarea altor activităţi.  

Astfel, este vizată dezvoltarea dimensiunii afective a personalităţii elevului, prin descoperirea 
și înțelegerea rolului modelator al contextului cultural local, naţional şi universal  

în procesul dezvoltării personale. 
Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi, 

prezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile promovate 
în școală, pornind de la tradiții întâlnite în textele orale sau scrise studiate sunt valorificate printr-o 
diversitate de texte literare, multimodale: scrisori adresate Iernii, lui Moş Crăciun sau 
corespondenţilor din alte părţi ale ţării şi ale lumii. Călătoria cuvintelor magice începe în nopţile cu 
cer de cristal şi sub imperiul zăpezii. Începe călătoria poveştilor aduse acasă de prin toate colţurile 
lumii de părinţii plecaţi. Vin să-şi îmbrăţişeze copiii, părinţii, rudele atraşi de această forţă a 
sărbătorilor româneşti, a colindelor în graiul străbun. Feliz Navidad!, Vesela Koleda!, Joyeux Noël!, 
Boldog Karácsonyt! Merry Christmas!, urările în toate graiurile lumii se adună într-una singură, 
spusă cu focul inimii: Crăciun fericit! 

Pentru lingvişti, cuvântul Crăciun este un cuvânt ciudat. Unii susţin că ar proveni din limba 
latină, şi anume din „creatio”, care înseamnă creaţiune, naştere. Rămâne însă o pură ipoteză. Alţii 
susţin că e vorba de un cuvânt mult mai vechi, tracic, dinainte de romanizarea Daciei.  

În folclor se spune că  fecioara Maria, când trebuia să nască pe Fiul lui Dumnezeu, umbla, 
însoţită de Iosif, din casă în casă, rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost. Ajungând la casa unui 
anume Crăciun, este dusă de soţia acestuia în grajd, unde dă naştere lui Isus. De asemenea, se spune 
că în noaptea sfântă a naşterii lui Cristos s-au deschis cerurile şi Duhul Sfânt a coborât deasupra 
Fiului lui Dumnezeu, luminând grajdul în care domnea întunericul. Deci Crăciunul este o sărbătoare 
sfântă care aduce lumină în sufletele oamenilor. 

Realizarea acestor proiecte tematice implică toţi copiii, în funcţie de inteligenţa emoţională şi 
determină promovarea unor elemente de cultură locală, regională, națională. Sunt concepute 
itinerarii culturale, hărți culturale, postere, PowerPoint, cărţi cu poveşti despre Crăciun, cu 
experienţe personale din serile colindelor, broşuri culinare.  

Identificarea valorilor culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade 
istorice, discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/nonliterare românești și din alte 
culturi presupune studiu individual, obligă curiozitatea, provoacă neliniştea până la aflarea 
răspunsurilor şi formează tiparul micului cercetător. 
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Importanța serbărilor școlare 
 

Prof. Pătrășcoiu Vochița Adriana 
 
Serbarea școlară este manifestarea cu caracter solemn organizată cu scopul de a celebra un 

eveniment important. Orice activitate extracurriculară devine un moment de destindere în viața 
școlară a copiilor prin caracterul ei distractiv, festiv, antrenant. Serbarea școlară devine și un 
moment de evaluare a cunoștințelor dobândite prin lecții, de afirmare a deprinderilor artistice 
(recitative, teatrale, musicale-vocale sau instrumentale, coregrafice). De fiecare data prin serbarea 
școlară se încearcă să se ajungă la sufletul copiilor, prilejuindu-le un mod de destindere, de bună 
dispoziție, dar totodată, deprizându-i să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența spectatorilor. 

Organizată cu diferite ocazii, semestriale, anuale sau de câte ori se simte nevoia unei 
destinderi atât a elevilor cât și a profesorilor, serbarea școlară vine să încununeze eforturile elevilor 
de a devein mai buni în domeniul literar-muzical- coregrafic. Serbările școlare, cu cadrul lor 
sărbătoresc, contribuie din plin la dezvoltarea gustului estetic al copiilor, la dezvoltarea unei 
atitudini responsabile față de actul artistic. Pentru aceasta, copiii trebuie să fie bine pregătiți, să știe 
că pot obține success doar prin multă muncă, tenacitate, voință, ambiție de a se perfection pentru a 
fi la înălțimea așteptărilor și a-I mulțumi pe cei ce au investit încredere în ei. De asemenea, prin 
organizarea serbărilor, copiii se obișnuiesc cu: 

• seriozitatea muncii; 
• își dezvoltă spiritul de inițiativă; 
• își dezvoltă atenția; 
• învață să respecte îndrumările organizatorilor. 
 În funcție de tematică, programul unei serbări școlare nu trebuie să fie încărcat. El trebuie să 

cuprindă numere artistice diferite, aranjate în așa fel încât să nu plictisească publicul și fără a obosi 
copiii.  

În programul serbărilor școlare este bine să folosim toți copiii chiar dacă unii dintre ei nu au 
ajuns la performanțe prea mari. Eforturile depuse de copiii cu calități artistice(muzicale, recitative, 
coregrafice, teatrale) mai slab dezvoltate nu trebuie neglijate. Încluderea lor în programul serbării 
școlare este o dovadă de încredere și încurajare. Apariția lor pe scenă, în fața publicului, va fi pentru 
ei un prilej de mare bucurie și vor căuta să facă față cerințelor la fel ca și ceilalți. 

O sebare școlară poate fi organizată sub diferite forme: 
• un montaj literar-muzical-coregrafic; 
• un spectacol de teatru; 
• un spectacol folcloric; 
• o șezătoare; 
•  un concert; 
• un spectacol muzical –literar. 
Serbările școlare aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează 

gândirea creatoare. 
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CÂND ÎNCEPE EDUCAȚIA? 
 

Educ. Pătrașcu Geanina 
Școala Gimnazialǎ „ Alexandru Piru” Mărgineni, jud. Bacǎu 

 
Arta dificilă a educării copilului aparţine în primul rând familiei care, deşi astăzi se află în 

mare primejdie, este susţinută de Dumnezeu prin harul special pe care soţii îl primesc prin 
sacramentul căsătoriei. Pentru că educaţia este arta formării omului de mâine, părinţii nu pot fi 
oameni ai trecutului, ancoraţi în formule, ci trebuie să meargă pe cale împreună cu copiii lor, să-şi 
adapteze pasul cu ei. Ei au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa, să le 
construiască personalitatea dotată cu sens critic pentru a fi capabili să aleagă liber binele, să fie 
responsabili şi deschişi cu generozitate slujirii celorlalţi, angajaţi în realizarea planului lui 
Dumnezeu în viaţa lor.  

Pentru a-şi putea îndeplini misiunea încredinţată lor de Creator, părinţii - asemenea bobului de 
grâu, pierzându-şi viaţa lor- trebuie să o trăiască pe cea a fiilor lor, aceasta fiind expresia cea mai 
înaltă a iubirii. Prin jertfa lor, părinţii vor forma oameni de caracter care posedă o comoară 
inestimabilă - politeţea sufletului, datorată creşterii interioare care valorează mai mult decât 
frumuseţea exterioară. Astfel nu va putea nimeni spune: „Iată un om gol pe dinăuntru!".  

Din fericire, mai există încă părinţi care nu renunţă la misiunea lor, conştienţi fiind că opera 
educaţională este îndelungată şi cere efort susţinut. Pentru a avea loc această acţiune educativă este 
necesar un ambient educaţional adaptat în care, încă din primii ani, copiii să poată găsi răspunsurile 
cele mai valide la fiecare problemă.  

Asemenea grădinarului ce se ocupă de fiecare sămânţă în mod diferit în funcţie de factorii 
necesari încolţirii ei, creşterii şi dezvoltării viitoarei plante, părintele trebuie să se ocupe de 
educarea fiecărui copil, în mod diferit, căutând în inima lui punctul accesibil binelui pentru că 
educaţia este o lucrare a credinţei şi a inimii. Cea mai eficientă metodă de educare este aceea de a 
face noi înşine ceea ce-i învăţăm pe alţii. Marele secret constă în faptul că educaţia nu e doar 
cuvânt, sfat, poruncă, ci exemplu, ambient, climat de afecţiune, precum şi căutarea şi dezvoltarea 
raporturilor simple, imediate şi iubitoare ce trăiesc într-o familie plină de iubire şi credinţă. Forţa 
primei formări primite în familie depăşeşte de departe pe cea care ar putea-o primi la adolescenţă 
sau în continuare pentru toată viaţa.  

Marele moment al educării este copilăria, căreia îi sunt specifice timpul încrederii, al 
docilităţii, al formării primelor deprinderi, timpul liber fericit, timpul în care se imprimă amintiri de 
neşters, timpul în care se asimilează tradiţiile familiei ce devin viaţă în persoana care se formează. 
Pentru a creea climatul unei familii senine, e nevoie însă de răbdare, iubire, blândeţe, bunătate fără 
margini şi jertfă.  

Mai sunt şi astăzi părinţi care adoptă în educaţia copilului două atitudini greşite:  
- prima este aceea a „îngăduinţei prea mari" pentru că nu vor să fie autoritari, înţelegând că 

educaţia înseamnă „a nu impune, a nu condiţiona, a nu limita";  
- a doua atitudine este cea a „reprimării", manifestată prin: raporturi dure între părinţi şi copii, 

pedepse aplicate la încălcarea legii (regulii), aplicarea acelui „NU intransigent şi sistematic".  
Pentru depăşirea acestor atitudini, e necesară aplicarea unui sistem preventiv ce constă în 

educarea prin bunătate. Copilul este ajutat cu blândeţe să observe aceeaşi lege (regulă) folosind 
mijloacele cele mai eficiente şi adaptate acestui scop.  

În primul rând e necesar ca părinţii să fie preocupaţi de inocularea în sufletul copilului a 
iubirii faţă de Dumnezeu prin: practicarea virtuţilor, oroarea faţă de viciu, învăţarea catehismului şi 
a unor principii morale potrivite vârstei. În al doilea rând, să folosească atenţionări oportune şi 
binevoitoare, să-şi încurajeze copiii cu afecţiune şi atunci când uită de îndatoririle proprii să le 
amintească cu amabilitate, să-i atenţioneze asupra hotărârilor sănătoase.  

Educaţia nu e programată să se desfăşoare în anumite zile, ore sau locuri, ci e urmărită 
continuu în desfăşurarea vieţii zilnice, într-un climat familial prin de încredere, într-un stil de iubire.  

760



Fără îndoială, tineretul de astăzi trece printr-o criză serioasă. Iar pentru aceasta nu este el 
singurul reponsabil. Cea mai mare parte de vină ne aparține nouă, celor mari - părinți, educatori. 
Ne-am pierdut noi înșine orientarea duhovnicească și astfel nici copiii nu mai pot trăi ―întru 
Hristos‖. Puțini sunt acei părinți care ar putea fi lăudați pentru acordarea unei educații corecte 
copiilor lor. Uneori se întâmplă ca anumiți părinți, care sunt ei înșiși foarte buni și evlavioși, să aibă 
copii cu un caracter dificil, absolit diferit de al lor.  

Una dintre cauzele de bază ale acestui fenomen trebuie căutată în însăși educația pe care 
aceștia o oferă. Se întâmplă așadar, ca aceștia să nu se îngrijească de educația moral- religioasă a 
copiilor lor sau să fie atât de orbiți încât să nu vrea să vadă și să recunoască în aceștia nimic rău sau 
condamnabil. Refuză să ia aminte la observațiile bine intenționate ale celor din jur, nu iau în seamă 
sfaturile lor și contestă cu putere adevărul celor constatate. Abia când problemele pe care le au 
odraslele lor devin insuportabile, încep să se gândească la un mod de îndreptare a situației. Abia 
atunci fac apel la educație. De multe ori însă se întâmplă să fie prea târziu.  

O scurtă istorioară spune că un părinte i-a dat următoarea poruncă ucenicului să: ― Să scoți 
din rădăcină acest copac!‖ Și i-a arătat un curmal tânăr care apucase să prindă rădăcini foarte 
puternice și adânci. Făcând ascultare de duhovnicul său, ucenicul încercă să ducă la îndeplinire 
această poruncă, însă, cu toate eforturile depuse, nu reuși să facă nimic. Întristat, spuse: ―Părinte, 
ceea ce mi-ați cerut să fac, depășește cu mult puterile mele!‖ . Atunci, duhovnicul îi ară un alt 
copăcel cu mult mai firav, pe care ucenicul reuși să îl smulgă, fără a depune prea mare efort.  

Făcând o legătură între povestirea aceasta și educația copiilor, am putea spune că, de multe 
ori, părinții rămân aproape neputincioși în a schimba comportamentul copiilor mai înaintați în 
vârstă, dacă nu au început să se ocupe de educația lor încă din fragedă pruncie. Spune și un proverb: 
‖Ceea ce înveți de mic, nu uiți până la bătrânețe!‖ Iar înțeleptul Sirah ne îndeamnă: ― Ai feciori? 
Învață-i pe ei să-și înconvoaie din pruncie grumazul lor!‖  

Apare întrebarea ― Când începe educația?‖  
Ne este cunoscut tuturor cum se dezvoltă o sămânță aflată în pământ. Factorii care contribuie 

la dezvoltarea ei încep imediat să își facă simțită influența. Căldura și umiditatea trezesc tânărul 
vlăstar, care începe încet- încet să se urce la suprafață. Același lucru se întâmplă și cu copilașul 
care, asemenea seminței, vine în această lume și crește neîncetat. Este cunoscut faptul că firea 
umană se dezvoltă cel mai repede, din toate punctele de vedere, mai ales la vârsta copilăriei. Tot 
acum are nevoie și de cea mai mare îngrijire și atenție.  

Dezvoltarea fizică are loc repede și continuu, în vreme ce și mai repede înaintează cea 
sufletească. Copilul începe să vorbescă, să înțeleagă primele lucruri, să judece. Voința sa se 
întărește și învață încet–încet să acționeze de la sine. Mintea sa se îmbogățește, percepând altfel 
obiectele care îl înconjoară, se minunează de anumite întâmplări și fenomene, începe să înțeleagă și 
câte ceva despre existența lui Dumnezeu. La un moment dat începe să- și pună problema destinației 
sale în această lume și învață să facă diferența între bine și rău. Înlăuntrul său se trezește conștiința. 
Începe să- și formeze sentimente ca iubirea și antipatia, apar sentimente de rușine și de onoare.  

Pentru ca toate aceste puteri, care îl ridică pe om către asemănarea cu Dumnezeu, să se 
dezvolte așa cum trebuie, părinții sunt datori să urmărească cu mare atenție dezvoltarea morală a 
copilului lor. Educația are o dublă menire: pe de o parte să anuleze pornirile rele iar pe de alta să le 
sădească pe cele bune. De aceea este necesar ca ea să înceapă încă de la cea mai mică vârstă a 
copilăriei.  

Mulți dintre părinți nu acordă însă atenția cuvenită acestei realități. Nu consideră necesară 
începerea educației chiar de la cea mai fragedă vârstă. Unii dintre ei, mai ales cei tineri, privesc 
copilul ca pe o jucărie. Îl hrănesc, îl adorm, îl mângâie, se joacă cu el, îl cocoloșesc, îl păzesc în fel 
și chip să nu se îmbolnăvească trupește dar în rest îl lasă doar să alerge, să se joace, să facă tot ce 
vrea, numai să nu îi deranjeze cu plânsul și cu strigătele sale. Și pentru multă vreme nu își dau 
seama că adoratul lor ―îngeraș‖ a devenit odată cu trecerea timpului din ce în mai încăpățânat, mai 
plângăcios, mai alintat, mai neascultător, mai pofticios, tot timpul nemulțumit și răutăcios. Abia în 
ultimul ceas li se deschide ochii. Atunci se hotărăsc să se intereseze, în sfârșit și de copilul lor. Însă 
este deja prea târziu.  
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Alți părinți greșesc la rândul lor, însușindu-și anumite concepții pedagogice greșite, care din 
păcate, în zilele noastre sunt foarte răspândite. Aceste concepții sunt mai târziu mai greu de 
schimbat, deoarece ele sunt folosite ca pretexte, pe o parte pentru a justifica scăpările și obișnuințele 
rele ale copiilor, iar pe de alta pentru a acoperi neglijența și indiferența părinților față de corecta 
îndrumare ce ar fi trebuit acordată.  

―Păi, sunt copii…”, spun părinții ―sensibili‖; ―putem să dăm o așa de mare importanță 
cusururilor lor?...” Sau alții spun:” Ei, cu timpul o să înțeleagă că nu fac bine!...”  

Astfel de justificări sunt distrugătoare. Logica este un cuțit cu două tăișuri: ea poate fi 
îndreptată fie spre bine, fie spre rău. Însă simpla cunoaștere a binelui nu ajută la nimic. Trebuie în 
plus să și dorești binele și să fii obișnuit să îl săvârșești. Către o astfel de obișnuință trebuie condus 
omul prin educație, încă din primii ani ai copilăriei, astfel încât mai târziu, cunoscând binele și cu 
ajutorul rațiunii, să îl săvârșească, ajutat fiind și de puterea voinței. Dacă educația nu începe la 
vremea copilăriei, rațiunea devine apoi un dar foarte periculos. Mulți oameni dotați cu o foarte mare 
inteligență au abateri serioase de la norma morală, tocmai pentru că ―înțelegerea a devenit cu 
timpul…!” 

Părinţii se mângâie adesea cu un oftat: „Copiii de azi!‖ Prin aceste simple cuvinte încearcă să 
se scuze. Ce n-ar face ei, săracii, dar nu pot! Aşa sunt copiii de azi. Bieţii părinţi nu au nici o 
posibilitate. Nu se pot apăra. Ce, li se cere lor să schimbe mersul istoriei? Dacă aşa sunt copiii de 
azi, aşa sunt! Tehnica „ i-a stricat‖ şi gata…  

Copiii de azi nu sunt decât copiii de ieri sau cei de acum o mie de ani. Sunt copii, trebuie 
crescuţi, atâta tot!  

Dintotdeauna a existat vorba de duh „copiii de azi”. Da, copiii de azi trăiesc alte timpuri. Nu 
mai seamă cu cei de acum o sută de ani, cum nici aceia nu semănau cu cei de acum două sute de ani 
… Şi mâine situaţia se va schimba. Tehnica înaintează. Copilul de ieri nu ştia ce-i tramvaiul. Copiii 
de azi nu merg cu elicopterul la şcoală, cum vor merge, poate, cei de mâine, nici nu pleacă în 
vacanţă pe planeta Saturn, cum vor face, poate, cei de poimâine. Trăirea este alta, felul de a privi 
viaţa este altul, dar morala şi politeţea sunt eterne.  

Nu, nu tehnica este de vină. Pe ea o aleg ca ţap ispăşitor acei părinţi care se consolează cu 
refrenul „COPIII DE AZI”…  
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AMINTIRI DESPRE UN CRĂCIUN…. 
 

Prof.înv.prim.Păun Marina-Şc.Gimn. Padeş 
 
 Locul natal este pământul spre care ne întoarcem cu dor de oriunde ne-am afla .Aici se află 

izvorul dragostei de dulcele nostru grai,de cântecul şi jocul popular.Fiecare dintre noi işi iubeşte 
locul unde s-a născut şi a copilărit .Dragostea de locul natal începe cu iubirea de casa 
părintească,niciodată nu putem uita uliţa copilăriei,şcoala cu bucuriile ei,,oamenii satului cu datinile 
şi obiceiurile moştenite din bătrâni. Fiecare dintre noi ,oamenii maturi ,mai are în suflet o fărâmă de 
copilărie.Putem spune oare ,,Copilărie “fără să retrăim nostalgia celor mai îndrăgite sărbători?Noi 
,românii avem multe sărbători frumoase dar parcă cele mai frumoase sunt sărbătorile iernii. 

 Când vine luna decembrie ,în fiecare an retrăiesc cu nostalgie anii copilăriei.Gândul mă 
poartă in urmă cu peste patruzeci de ani,în satul drag al copilăriei mele,un sătuc de munte,aşezat de-
a lungul râului Cerna,la confluenţa a trei judeţe:Gorj,Mehedinţi şi Caraş-Severin.Un sat de 
legendă,în care râul Cerna susură încă legenda lui Iovan Iorgovan.Cei mai frumoşi ani ai mei au fost 
aceeia când împreună cu cei cinci fraţi ai mei ne aşezam în jurul mesei rotunde ,cu trei picioare,pe 
care mama aşeza strachina cu carne prăjită de la porcul pe care tata îl tăia în bătătură.Bunica scotea 
turta din cuptor(un fel de pâine făcută din făină de porumb). Crăciunul,este un cuvânt care mi-a 
umplut copilăria cu zile fulguite pline de mister,aducătoare de daruri,cântece de veselie şi speranţă. 

 Peste tot, la noi românii, de Crăciun , se sărbătoreşte naşterea Mântuitorului,însă farmeculpe 
care îl avea această sărbătoare când eu eram copil ,parcă nu-l mai are.Cu lacrimi in ochimi-amintesc 
pe mama şi bunica mea cum scoteau colacii din cuptor ca să-i împartă la piţărăi. Piţărăii -una dintre 
cele mai autentice şi nealterate tradiţii din zona noastră,erau prilej de bucurii pentru toată suflarea 
satului.Încă de la sculare în ziua de ajun aşteptam nerăbdători să treacă preotul cu icoana să 
vestească Crăciunul,după accea ne primeneam cu haine noi,cumpărate de mama din târg ,de la Baia 
de Aramă,primeam săcuiul sau trăistuţa in care bunica ne punea un bănuţ şi un colac,apoi ne 
îndreptam spre capătul satului.Apăreau şi primii ,, moşi”,tineri din sat ,, mascaţi”în diferite 
personaje.Noi ,copii începeam alegăm spre porţi unde eram aşteptaţi de gospodine cu 
colaci,mere,nuci şi uneori biscuiti. Gospodina care se afla chiar în capul satului ,când aprecia că 
moşii s-au adunat,iar noi copii ne-am distrat suficient cu şi pe seama moşilor ,în acord cu unul din 
moşi (şeful) da startul colindeţilor. După ce prima gospodină începea să împartă treceam pe la 
fiecare poartă,până la celălalt capăt al satului.În urma noastra venea un adevărat alai ,fete 
,băieţi,chiar bătrâni şi nu în ultimul rând ,,Moşii”care făceau fel şi fel de ghiduşii.Mi-amintesc că 
ajungeam acasă, goleam trăistuţa pe masă şi număram colacii pe care-i căpătasem.Seara,în odaia 
încălzită ,ne adunam în jurul brăduţului pe care tata îl tăia cam cu o sătămâmă înainte,şi începeam 
să îl împodobim cu bomboane învelite în staniol,fir ,,lame” ,rămas de la cămaşa pe care sora mea 
mai mare şi-o cosea de sărbători.Ascultam cântece populare la aparatul de radio,şi apoi tata ne 
povestea de întâmplările petrecute în război.Luptase în al doilea război mondial,fusese până în 
munţii Tatra,în Cehoslovacia.Bunica lăcrima,noi copii nu înţelegeam mare lucru atunci.Abia când 
am devenit adolescentă am înţeles drama prin care trecuse bietul meu tată.Cu colindul nu mă 
duceam ,se ducea un frate al meu mai mare,dar primeam ,,Steaua”,un colind, în ziua de 
Crăciun.Colindătorii aveau o stea confecţionată din lemn . 

 Toate aceste amintiri m-au urmărit toată viaţa,dar reînvie cel mai mult în această perioadă a 
anului.În primul rând îmi amintesc de cei dragi mie ,care au plecat în eternitate,încerc să retrăiesc 
acele clipe pline de farmec,în care nu simţeam sărăcia acelor ani,dar apreciam orice lucru mărunt pe 
care îl aveam.Mirosul sărmăluţelor făcute de mama,aroma cozonacului ,,udat “ în postavă,lumina 
lămpii cu gaz,lătratul căţetului la zgomotul clopoţeilor colindătorilor şi acordurile viorii 
muzicantului din sat care venea şi ne cânta la fereastră în noaptea de Crăciun…şi multe, multe 
amintiri ale copilăriei sunt balsamul sufletului meu. 

 În calitatea mea de educator,m-am simţit obligată să fac din creaţia noastră populară o carte 
de vizită cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi oriunde în 
lume.În furtunile veacului ,obiceiurile şi tradiţiile au rămas neclintite chiar dacă nu mai au 
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frumuseţea de altă data.Am încercat să le insuflu elevilor dragostea pentru tot ceea ce înseamnă 
viaţa satului.,să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în mijlocul cărora s-au născut,să-şi 
iubească casa părintească. 
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VESTEA BUNĂ DIN CER … 
 

Prof. Aurelia Pavel, 
Școala Gimnazială Porolissum, Zalău 

 
 “ Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi: 

Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele veșniciilor, Domn al Păcii”. ( Isaia 9:6)  
 
A fost odat-un Copilaş 
născut într-o livadă, 
în grajd, afară din oraş 
... și-atât era de drăgălaş 
că mii şi mii de îngeraşi 
s-au coborât să-L vadă. 
În noaptea-n care S-a născut 
s-a-nfiorat pământul 
cu cântec Cerul s-a umplut 
şi crai din loc necunoscut 
îngenunchind, când L-au văzut 
I-au sărutat veșmântul.  
...Dar într-o zi s-au adunat duşmanii plin de ură 
L-au prins, L-au dus şi L-au legat 
cu spinii L-au încununat 
şi L-au lovit şi L-au scuipat 
şi Faţa I-o bătură. 
Puteri nespuse EL avea pe toţi să-i nimicească 
dar n-a voit, El suferea 
că-n mila Lui pe toţi voia 
prin Crucea Lui, prin moartea Sa 
de iad să-i mântuiască. 
Într-o iesle cu sulfine 
te-ai născut cândva umil 
şi ai fost şi TU copil 
ca şi mine... 
Dar acum, din slăvi nespuse, 
ochii Tăi cu drag privesc 
şi Te temi să nu greşesc,  
când Îţi spun şi eu :IISUSE, te iubesc! 
 
Afară-i frig și bate vântul 
În noaptea asta de Crăciun. 
S-a-nfiorat atunci pământul 
Că s-a născut Iisus, Preasfântul, 
Demult în staulul străbun. 
O, ascultați plăcuta veste 
Voi cei străini de Dumnezeu. 
Isus, cel Sfânt, nu-i o poveste, 
Ci-i Fiul slăvilor!  
2. Copiii stau cu drag și-ascultă 
Istoria din Betleem. 
Toți îngerii din cer exultă 
Și peste toți e pace multă 
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De-al bucuriilor poem. 
3. Irozii prind să se-ntristeze 
Și-acum de vestea lui Iisus. 
Și iar încep să se-ntristeze, 
Ei vor credința să-nceteze 
De-a mai privi spre ceruri, sus. 
4. Și, totuși, vestea preasfințită 
Se-nalță peste orice hău, 
Trezind în inimi dor fierbinte 
După același bun Părinte 
Ce L-a trimis pe Fiul Său. 
 
COLIND: De-aş fi fost în noaptea sfântă  
Un mieluţ cu gând supus 
 Aş fi stat s-aud cum cântă 
Cum oştirile-ţi cuvântă 
 Ţie dragul meu Iisus . 
 Aş fi rupt trei albăstrele 
Ca în iesle să le-nfig 
 Doamne să Te joci cu ele  
Ca să uiţi că vii din stele 
 Ca să uiţi de vânt şi frig. 
 Aş fi stat peste ţepuşe  
De răcoare să te cruţ 
 Ți-aş fi pus pe picioruşe 
Şi pe păru-n ineluşe 
 Tâmpla caldă de mieluț.  
 
Unde pot găsi iertarea de păcat  
Cine-ar vrea să-mi ia durerea mea? 
Unde pot găsi iertarea de păcat  
Cine-ar vrea să-mi ia durerea mea? 
R: În Ierusalim s-a ivit o stea  
Aș vrea să strălucesc ca ea, 
În Ierusalim s-a ivit o stea  
Aș vrea să strălucesc ca ea.  
2. Ninge frumos, ninge ca-n povești  
Totul din jur e curat  
Inima mea însă vrea ceva  
Să strălucească și ea. 
3. Îngerii cântă cu toții în cor  
Că azi Hristos s-a născut,  
Toți se închină Pruncului Sfânt  
Că a venit pe pământ. 
 
COLIND: CERUL ȘI PĂMÂNTUL  
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Serbare de Crăciun 
 

Scoala Gimnaziala Jamu Mare 
Prof.inv.primar PAVEL ELENA LACRAMIOARA 

An scolar:2018-2019 
 
 Clasa a IV-a  
 Povestea lui Isus 
Scenetă 
Personaje: Povestitorul ( care este şi nepotul) 
 Bunica şi bunicul 
 Nepoţii ( 3 băieţi şi 2 fete) 
 Mama şi mătuşa 
 Colindătorii ( 4 băieţi) 
 Povestitorul ( Alex) : E iarnă şi e frig. E decembrie, luna cadourilor, iar noi aşteptăm cu 

nerăbdare Crăciunul, aşteptăm să stăm sub bradul împodobit şi să mâncăm portocale, cozonaci şi 
sarmale. E mare sărbătoare, dar cine ştie oare care sărbătoare? E Naşterea lui Isus. Ştiţi cine e Isus? 
Vă mai amintiţi de El? Mi-a promis bunicul că o să-mi spună povestea Lui. Haideţi să o aflăm. 

 
În scenă se află mama, agitată: 
Adina: Sora mea şi nepoţii vin în vizită, iar eu nu sunt pregătită. Prăjiturile sunt gata, acum 

trebuie să merg să văd cum stă mama cu sarmalele şi friptura. 
Iese din scenă. 
Lângă brad, cele două fete se ceartă: 
Denisa A: Moş Crăciun nu există! 
Sara C: Ba da, există! Iar eu vreau să îmi aducă multe cadouri! ( Se îmbufnează) 
Denisa A :Ba nu există, că mi-a spus mie tata că el ne aduce cadouri. Nu Moş Crăciun! 
Sara C: Ba nu e adevărat. Am citit eu într-o carte că Moş Crăciun există! 
Apare bunicul. 
Dănuţ: Hei, dragile moşului, iar vă certaţi? Care mai e baiul de astă dată? 
Sara C.: Bunicule, spune-i Elenei că nu-i adevărat. Spune-i că Moş Crăciun există. 
Alex intră şi întrerupe discuţia. 
Alex: Bunicule, îmi spui povestea lui Isus? 
Denisa A: O poveste? Mie îmi plac foarte mult poveştile. Vreau şi eu să o ascult. 
Dănuţ: Bine, atunci aşezaţi-vă aici şi ascultaţi! 
Copiii se aşază la picioarele moşului. 
Adina: Dar ce faceţi voi aici? Mătuşa şi verişorii voştri trebuie să sosească, iar voi nu sunteţi 

îmbrăcaţi frumos. Vai de mine, ce ruşine!  
Dănuţ: Fata tatii, lasă copiii în pace! Sunt foarte bine îmbrăcaţi. Noi astăzi trebuie să ne 

bucurăm de Naşterea lui Isus, Mântuitorul nostru. Nu sărbătorim ultima modă de pe pământ. 
Adina: Da, tată! Ai dreptate! Mă duc să văd dacă a terminat mama cozonacii. 
Andreea: Tocmai am scos din cuptor aceşti cozonaci minunaţi cu nucă. Acum mă duc să 

termin şi colăceii că or începe să vină colindătorii şi noi nu avem ce să le punem în traistă. 
Denisa A: Dar ,bunico! La colindători se dau bani, nu colăcei. 
Andreea: La noi în sat încă se păstrează tradiţia. Copiii se adună împreună, învaţă colinde, 

apoi pornesc de cu seară a colinda pe la fiecare casă, iar noi gazdele le dăm mere, nuci şi colăcei. 
Aşteaptă şi ai să vezi. 

Cineva bate la uşă. 
Laura: Primiţi colindătorii? 
Sara C: Măţuşă, aţi venit! Mi-aţi adus cadouri? 
Adina: Irina, nu e frumos să întrebi asta! 
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Laura: Normal că v-am adus, draga mătuşii! E Crăciunul şi toată lumea primeşte cadouri. 
Darius: Mamă, de ce tot cumpărăm atâtea cadouri? Eu am învăţat la şcoală că de Crăciun 

sărbătorim Naşterea Domnului Nostru Isus Cristos, dar eu nu v-am auzit vorbind despre el. Toţi 
vorbiţi doar despre cadouri, brad împodobit şi mâncare. De Isus aţi uitat? 

Sebastian: Bună întrebare, frăţioare! Toţi au uitat de Isus şi nimeni nu mai ştie să colinde. 
Nici măcar mama. Când am ajuns aici a întrebat dacă ne primesc cu colinda, dar nu a colindat. E 
foarte ciudat. ( se întoarce către bunicul său). Bunicule, tu ştii cel mai bine cine este Isus, tu nu ai 
uitat de El. Spune-ne, te rog, povestea Lui. 

Dănuţ: Vă spun, dar mai întâi aş vrea să colindăm! ( strigă la bunica) . Ano, au sosit copiii de 
la oraş. Haide să colindăm că aşa-i frumos, să vestim Naşterea lui Cristos. 

Andreea: Bine aţi venit, scumpii mamei! Dapoi colinda aţi colindat-o că eu nu am auzit? Sau 
aţi uitat? Ce colindă ştiţi voi? „ Cerul şi pământului”, „ O, ce veste minunată”? 

Laura: Putem colinda „ Cerul şi pământul”. 
Se colindă „Cerul şi pământul”. 
Cerul si pamantul, cerul si pamantul 
In cantec rasuna 
Ingeri si oameni, ingeri si oameni 
Canta impreuna.  
Refren 
Hristos se naste  
Domnul coboara 
Ingerii canta 
Magii il adoara 
Pastorii alearga 
Ieslea o-nconjoara 
Mari minuni se intamplara 
Din rasarit vin, din rasarit vin 
Magi cu bucurie 
Cu dar de smirna, cu dar de smirna 
Aur si tamaie 
Refren  
Din cer Cuvantul, din cer Cuvantul 
In trup se arata 
Noaptea din lume, noaptea din lume 
Zi se face indata.  
Refren 
Hristos se naste, Hristos se naste 
Veniti la inchinare 
Cu vesel suflet, cu vesel suflet 
Vesela cantare. 
Refren 
 
Raul: Acum putem să ascultăm povestea! 
Cineva bate iar la uşă!  
Colindătorii: Primiţi colindătorii? 
Gazdele: Primim, primim! 
Se colindă „ Sus boieri, nu mai dormiţi!” 
Sus boieri nu mai dormiti, 
Vremea e sa va gatiti, 
Casa sa v-o maturati, 
Leru-i, Ler, 
Si masa s-o incarcati, 
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Leru-i, Ler. 
Ca umblam si colindam 
Si pe Domnul cautam 
Din seara Ajunului 
Leru-i, Ler 
Pana-ntr-a Craciunului 
Leru-i, Ler 
Ca S-a nascut Domn prea bun, 
In salasul lui Craciun, 
Ca S-a nascut Domn frumos, 
Leru-i, Ler, 
Numele lui e Hristos, 
Leru-i, Ler. 
 
Denis T: Bună seara,gospodari  
 V-au venit colindători,  
 Deschideţi-ne porţile  
 Că de-aseară stăm pe-afară,  
 Picioarele ne-ngheţară,  
 Streşinile-au picurat  
 Şi ne-a nins şi ne-a plouat! Mânaţi, măi! 
Paul: Lasă-ne găzduţă-n casă,  
 Că-i neaua pân la fereastră,  
 Iar noi suntem mititei 
 Şi ne latră câinii răi  
 Şi suntem atât de mici  
 Că de-abia plesnim din bici.  
 Bici cu vârf de mătasă  
 Bine v-am găsit acasă,  
 Bici cu vârf de busuioc  
 Sănătate şi noroc! Mânaţi, măi! 
Patrick: Găzduţă de nu ne crezi,  
 Ieşi afară de ne vezi,  
 Nu ieşi cu mâna goală,  
 Ci cu covrigei în poală.  
 Dă-mi gazdă un colăcel 
 Nu mă vezi că-s mititel?  
 Mai dă-mi şi nişte parale  
 Ca să cresc, să mă fac mare  
 La anul să-ţi fac urare!  
 Mânaţi, măi! 
Andreea le împarte colăcei. 
 
Adina: Bine aţi venit la noi acasă! Asta-i cea mai frumoasă colindă pe care am auzit-o. Să 

ştiţi că îmi era dor să aud o colindă. ( către Laura) . Sora mea, mai ţii minte cum ne gătam şi noi de 
sărbătoare, ne luam trăistuţele făcute de mămuca noastră şi mergeam să colindăm pe la fiecare casă? 

Laura: Cum aş putea să uit? Au fost cele mai frumoase ierni din viaţa noastră, când eram 
copii şi ne bucuram de Naşterea Lui Cristos. Păcat că acum nu ne mai ţinem de tradiţie şi ne-am 
lăsat acaparaţi de lucruri materiale şi fără rost. Acum punem prea mult accent pe împodobirea 
bradului, pe cadouri scumpe, pe mâncare şi băutură. Vai, ce greşeală am putut face! 

769



Adina: ( către colindători) Dragi colindători! Vă mulţumim din suflet că aţi trecut pragul 
casei noastre şi ne-aţi amintit de vremea când şi noi sărbătoream Crăciunul aşa cum se cuvine. Cu 
colinde şi bucurie în suflet.  

 Albert P : Gazdă dragă şi frumoasă, 
 Chiar asta era intenţia noastră! 
 Să aducem bucurie în viaţa voastră! 
 Acum vă rog să mai ascultaţi! 
 Şi să învăţaţi! 
 În seara asta-i mare sărbătoare 
 Pentru întreaga suflare! 
 Asta-i seara sfântă  
 Când colindele se cântă! 
 E seara de Ajun 
 A bătrânului Crăciun. 
 Haideţi să uităm de toate 
 Şi să fim un pic mai buni 
 La mulţi ani cu sănătate  
 Sfânta noapte de Crăciun 
 Să dăm răul la o parte 
 Bucuraţi-vă români 
 La mulţi ani cu sănătate 
 Sfânta noapte de Crăciun! 
 
Sara C: Haide, bunicule! Ne dorim foarte mult să auzim povestea lui Isus!  
Paul: Noi o ştim şi de-asta umblăm să colindăm ca să spunem o poveste. Dar dacă ne daţi 

voie şi noi am vrea să o auzim de la altcineva. Aşa-i baieţi? 
Băieţii: Bucuroşi, bucuroşi! 
Dănuţ: Sărbătorită aproape în toate colţurile lumii, povestea Naşterii lui Isus Hristos a 

emoţionat foarte mulţi oameni. Israelul era condus de către regele Irod, un om crud şi nemilos. În 
satul Nazaret trăiau Iosif şi Maria. Într-o noapte, îngerul Gavril i se arată în vis Mariei şi o anunţă că 
o să-L nască pe Isus, Mântuitorul lumii. Când a aflat Irod că se va naşte un nou rege, a devenit 
foarte speriat. Şi a dat poruncă să fie ucişi toţi pruncii nou născuţi de parte bărbătească. Iosif şi 
Maria au fugit la Betleem, unde Maria l-a născut pe Isus, într-un grajd. 

Darius: De ce L-a născut într-un grajd? 
Adina: Ei au bătut din poartă în poartă, dar nimeni nu a vrut să îi primească în casele lor. 

Până ce au găsit pe cineva cu suflet bun şi i-a primit în grajd.  
Denisa A: Mântuitorul lumii vine pe pământ şi se naşte într-un grajd. E o poveste tristă. 
Patrick: E tristă, dar e adevărată! S-a născut într-un grajd, înconjurat de animale.  
Albert P: O lumina mare s-a făcut în tot văzduhul. Păstorii s-au speriat, dar îngerul 

Domnului i-a linistit, zicându-le: 
“Nu vă speriati, ci bucuraţi-vă! căci s-a născut Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Mergeţi şi veţi 

afla un prunc înfăşat şi culcat în iesle. Închinaţi-vă Lui!” 
 
Paul: Trei magi de la Răsărit, Baltazar, Melchior şi Gaspar, s-au lăsat călăuziţi de o stea şi au 

ajuns la pruncul nou născut. I s-au Închinat şi I-au pus în faţă daruri scumpe: aur, smirnă şi tămâie.  
 
Denisa A: Pe mine m-a înstristat, dar m-a şi bucurat povestea Naşterii Lui Isus Hristos. E o 

poveste emoţionantă pe care toată lumea ar trebui să o cunoască şi să nu o mai uite. Eu de Crăciun 
îmi doresc să fiu cu familia mea şi să ascult această poveste. Ţoţi ar trebui să-L puneţi pe primul loc 
pe Isus şi să nu vă gândiţi doar la cadouri şi la mâncare. 
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Denis T: Când vine vremea rea,  
 Cu primii fulgi de nea, 
 Se scutură din nori  
 De sfinte sărbători 
 Poveşti cu îngeraşi 
 Pentru copii poznaşi. 
 Poveşti cu sfinţi părinţi  
 Pentru copii cuminţi. 
 Aflaţi-le pe toate  
 În prag de Moş Ajun. 
 Şi fiţi mai buni! 
Paul: Noi umblăm cu colindatul 
 Şi răsună în tot satul 
 Urarea de sănătate 
 Şi cu mese îmbelşugate. 
 Noi umblăm din casă-n casă  
 Şi de ger nici nu ne pasă 
 Şi urăm cu voie bună 
 C-aşa-i datina străbună. 
 Şi la anul când venim 
 Sănătoşi să vă găsim. 
 
Patrick: Lăsaţi-vă copiii să plece la urat 
 Şi să nu se oprească din colindat 
 Până ce toţi n-au ascultat  
 Povestea lui Isus cel lăudat. 
 Şi pe la case să se oprească 
 Şi gospodarii să îi cinstească, 
 Covrigi, plăcinte, cozonac 
 Cu dărnicie să le-ndese-n sac. 
 C-aşa-i în seara de Ajun 
 Cu obiceiuri din străbuni. 
Denisa A: În seara sfântă de Crăciun 
 Creştinii-mpart tot ce-i mai bun 
 Sărbătorind cum se cuvine  
 Această naştere divină. 
 Cu copiii îmi doresc să plec la urat 
 Şi să nu ne oprim din colindat 
 Până ce toţi n-au ascultat 
 Povestea lui Iisus cel lăudat. 
Albert P: Eu îmi doresc să le spun tuturor: 
 “Se-apropie Crăciunul 
 Vin-o să te rogi cu mine 
 Iisus se naşte astăzi 
 Copile, pentru tine!” 
Sara C: Eu vreau să le spun aşa: 
 “Se-apropie Crăciunul  
 Cu bradu-mpodobit 
 Iisus ne cere-n taină 
 Să-ngenunchem smerit.” 
Sebastian: Eu de azi înainte când la colindat voi merge, le voi zice: 
 “ O colindă mititică 
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Eu o ştiu de la bunica 
Şi o cânt mai către seară 
Când e Moş Crăciun p-afară  
Hai să o rostiţi cu mine 
Fiindcă moşul vine, vine 
De departe, de pe munte 
Şi-o să-i placă s-o asculte.” 
 
Denis T: Gazde dragi, e vremea ca noi să ne luăm rămas bun că timpul e scurt şi mai avem 

multe case de colindat. Mulţumim că ne-aţi primit şi că aţi acceptat să vorbim despre Naşterea lui 
Isus. Dacă vreţi, haideţi să mai colindăm încă o colindă înainte de a ne vedea de drum. 

Laura: Noi vă mulţumim că ne-aţi colindat şi că i-aţi învăţat pe nepoţii noştri tot ce ştiţi voi 
despre Naşterea lui Hristos. La anul care vine şi ei o să meargă cu colinda şi o să vestească că s-a 
Născut Domn frumos, Isus Hristos. Acum dacă vreţi putem colinda o ultimă colindă. 

Denis T. Colindăm îndată. Mai am câteva cuvinte pentru voi. Mă bucur nespus de mult că am 
nimerit în casa voastră, o casă plină de căldură şi de bucurie. Voi v-aţi dorit să vă amintiţi despre 
Naşterea lui Isus şi încă îl aveţi în inimi. Scopul nostru a fost îndeplinit.  

Se colindă “ Trei păstori se întâlniră!” 
Trei pastori se intalnira 
Trei pastori se intalnira 
Raza soarelui, floarea soarelu 
Si asa se sfatuita: 
Haideti fratilor sa mergem 
Haideti fratilor sa mergem 
Raza soarelui, floarea soarelu 
Floricele sa culegem.  
Si sa facem o cununa 
Si sa facem o cununa 
Raza soarelui, floarea soarelu 
S-ompletim cu voie buna.  
Si s-o ducem lui Hristos 
Si s-o ducem lui Hristos 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Sa ne fie de folos. 
 
Finalul serbării 
Alex: Mi-am dorit demult să aflu povestea lui Isus şi astăzi am aflat-o. A fost cea mai 

frumoasă seară din viaţa mea, o seară în care familia mea şi-a amintit ce sărbătorim noi cu adevărat 
de Crăciun şi pentru o vreme au uitat de masa îmbelşugată pe care au pregătit-o, au uitat de bradul 
împodobit şi au uitat de cadouri. Azi ne-am bucurat împreună de Naşterea lui Hristos şi L-am lăudat 
cu colinde. Creştinilor din lumea întreagă, nu uitaţi care este semnificaţia Crăciunului. Nu vă lăsaţi 
păcăliţi de lucruri pământeşti şi căutaţi în sufletul vostru bucuria pe care Isus o răspândeşte pe 
pământ. Fiţi buni unii cu alţii şi iubiţi-vă, aşa cum şi Isus ne iubeşte şi se naşte în fiecare an de 
Crăciun pentru noi!  
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Sărbătoare la Liceul Tehnologic ,,Udrea Băleanu” din Băleni 
 

Prof. Elena Pavelescu, Liceul Tehnologic Udrea Băleanu Băleni 
 

 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, eveniment major în istoria României, a fost sărbătorită, 

luni, 26.11.2018, la Liceul Tehnologic ,,Udrea Băleanu” din Băleni, printr-o serie de manifestări, 
care au cuprins: slujba de TE DEUM oficiată în memoria făuritorilor Unirii, programe artistice, 
parada portului popular și expoziții realizate de elevi. Activitatea a reunit întreaga comunitate: elevi, 
părinți, cadre didactice, autorități locale și preoții celor două parohii ortodoxe din localitate. Cu 
acest prilej, au putut fi admirate și exponate aduse de la Complexul Muzeal Național ,,Curtea 
Domnească” din Târgoviște. 

 Au fost premiați elevii participanți la concursurile organizate în cadrul Proiectului 
Educațional ,,Centenarul Marii Uniri”: ,,100 de lucrări în 100 de minute”, ,,Cupa Unirii” și ,,Unirea- 
un vis împlinit”. Activitatea s-a bucurat de prezența doamnei inspector școlar Elena Mosor de la 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și a avut un impact deosebit în rândul comunității locale 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 
”ALĂTURI DE SEMENII NOȘTRI” 

-TÂRG DE CRĂCIUN- 
 

Prof.înv.primar PAVEN GABRIELA 
Școala Gimnazială Darova 

Darova, jud.Timiș 
 
 „Nu exista lucruri mareţe, doar lucruri mici 
 cu o dragoste mare.”  
 (Maica Tereza) 
 
 Argument  
 Cu toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se 

forma de la cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu 
diferite norme şi valori morale. Una din aceste valori este şi solidaritatea cu cei din jurul nostru. 
Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se 
obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie 
generoşi, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă şi care au dreptul 
la o viaţă decentă. 

  SCOPUL PROIECTULUI: 
 Donarea elevilor scolii noastre, care provin din familii cu o situatie financiara precara , 

alimente si alte lucruri necesare in aceasta perioada. 
 OBIECTIVE: 
 * Să înţeleagă că toţi sunt copii şi au drepturi egale; 
 * Să facă fapte bune care să-i ajute să discearnă binele de rău, adevărul de minciună; 
 * Să fie generoşi cu cei care nu au posibilităţi materiale suficiente pentru un trai decent; 
 * Să fie toleranţi unii cu alţii; 
 PARTENERI IMPLICAŢI: 
 - GRĂDINIŢA PN DAROVA 
 -GRĂDINIŢA PN HODOŞ 
 -PRIMĂRIA DAROVA  
Grupul ţintă: elevii claselor CP-VIII, prescolarii 
Locul de desfăşurare: Căminul cultural Darova 
Perioada derulării proiectului : 20 noiembrie-20 decembrie 2018 
 RESURSE: 
 a) umane:  
 -elevii şcolii şi preşcolarii 
 - cadre didactice;  
 -pǎrinţi ai copiilor 
 b) materiale -lucruri donate de catre parinţi, elevi şi cadre didactice 
 POPULARIZARE: 
 * Panou cu poze din activităţile realizate;postări pe pagina de facebook a scolii 
 FINALITĂŢILE PROIECTULUI: 
 Realizarea unui portofoliu care să conţină proiectul, acordul parinţilor, tabele nominale cu 

semnatura elevilor donatori de produse şi fotografii din timpul activitaţilor  
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 CONŢINUTUL PROIECTULUI 
  

Nr 
crt 

 Activitatea Loc de 
desf 

Data Responsabil 

1  Discuţii purtate cu elevii despre modul 
cum pot fi ajutaţi semenii noştri 

clasǎ  20-29 
Noiembrie 2018 

Dirigintii si 
invatatorii, 
educatoarele 

2  Organizarea activitǎţilor  clasǎ 3-13 decembrie 
2018 

Profesorii 

3  Confecţionarea unor felicitǎri, ornamente 
de brad, colectarea produselor pe bază de 
semnătură de la fiecare elev. 

clasǎ 3-13 decembrie 
2018 

Dirigintii si 
invatatorii, 
educatoarele 

4  ” Târg de Crăciun” 
Jocuri interctive cu elevii. 
Vânzare de produse. 
 Valorificarea produselor donate la targ. 
 

Caminul 
Cultural 

14 decembrie 
2018 

Dirigintii si 
invatatorii, 
educatoarele 

5  Vizita şi oferirea unor mici bucurii 
copiilor nevoiasi. 

Loc. Darova, 
Sacosu Mare 

19-23 
decembrie 2018 

Profesorii, 
elevii 
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Cum se construiesc relaţiile părinţi-profesori? 
 

Educ.PESCARU DUMITRA 
GRĂDINIȚA CU P.P.NR.1 MOTRU 

 
Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei tinerilor 
 
Familia este prima şcoală a copilului. Ea reprezintă unul dintre mediile de socializare şi 

educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l introduce pe tânăr în cele 
mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  

 “Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu) 

 
Acest tip de relaţie este hotăratoare in devenirea personalităţii nu numai prin faptul ca ea este 

primordială si se menţine pe toata durata vieţii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul că familia 
mediază si condiţioneaza comunicarea si interacţiunea cu celelalte componente sociale, in special 
cu scoala. 

Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri 
în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze.(Agabrian,2006)  

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune colaborarea cu 
familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de 
elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoală. 

Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, 
succesul participării va fi mai mare.( Claff, 2007) 

Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite forme: 
• Sedintele cu părinţii – sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi familie ducând la 

perfecţionarea procesului de instruire şi educare a elevilor; 
• vizitele la domiciliul elevilor; 
• consultaţii individuale; 
• corespondenţa cu familia. 
Pe viitor ar fi necesară o reglementare a cadrului normativ şi obligarea managerilor 

instituţiilor de învăţământ să-şi elaboreze strategii şi planuri operaţionale de acţiuni în acest 
domeniu. În cadrul acestora ar trebui diversificate formele de implicare şi antrenare a părinţilor în 
diverse activităţi:  

- organizarea de sesiuni care ar ajuta părinţii să-şi asiste copiii la teme;  
- oferirea de materiale care ar ajuta părinţii să-i asiste pe copii şi să-i monitorizeze la 

efectuarea temelor;  
- oferirea de informaţii despre crearea acasă a unui mediu propice învăţării;  
- oferirea consilierii pentru părinţii elevilor cu probleme;  
- organizarea grupurilor de suport pentru cei cu probleme de comportament;  
Este important ca sprijinul acordat părinţilor să fie individualizat, modalitatea de ajutorare 

fiind selectată în funcţie de probleme cu care se confruntă copilul sau familia. Atât părinţii cât şi 
cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, 
începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor şi continuând cu 
identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
SERBAREA INIMOȘILOR 

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CÎMPENI ”PITICOT”  

PROF.ÎNV.PREȘC. DANIELA MARIA PETACA 
  
Serbarea de Crăciun este un obicei frumos în anii de grădiniță, este un prilej să fim alături cu 

toții: copii, părinții, bunici, educatoare, pentru a deschide șirul sărbătorilor de iarnă, pentru a marca 
intrarea în vacanță, pentru a sărbători în felul nostru, sincer, Crăciunul. 

Astfel, într-o zi, în sala de grupă preșcolarii grupei Inimoșilor, au susținut serbarea în 
așteptarea lui Moș Crăciun cu timiditate, emoții puternice, dar și cu o bucurie sinceră. Părinţii au 
împărtăşit emoţiile copiilor i-au admirat şi aplaudat, fiind uimiţi de evoluţia inimoșilor.  

Prin colindele şi poeziile prezentate în programul artistic dedicate Nașterii Mântuitorului, lui 
Moș Crăciun și nu în ultimul rând părinților, copiii şi-au arătat entuziasmul, emoția și plăcerea de a 
recita și colinda.  

Iubesc acest obicei, apreciez complicitatea frumoasă a copiilor, prețuiesc prezența și ajutorul 
părinților, mă declar fericită pentru fiecare clipă care ne va îndreptăți pe toți să ne amintim peste ani 
că în fiecare iarnă, ca o mare familie, ne întâlneam cu suflete tremurate de emoție la Serbarea de 
Crăciun.. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţi 
 

Autor: Annabella Peter 
 
 Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil. Factorii familiali sunt ca 

proximitate şi importanţa cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase. După 
cum bine se ştie educaţia începe în familie. Totuşi este necesar colaborarea tuturor implicaţi în 
educaţie. Considerăm că ,,familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie 
generală influenţează armonia fiecăreia dintre părţi.” ( A. Berger) 

 Direcţia principală a educării preşcolare este dezvoltarea personalităţii umane şi consolidarea 
respectării drepturilor omului şi a legilor fundamentale. Educarea copiilor în principiu este dreptul 
şi obligaţia părinţilor,iar grădiniţa joacă un rol complementar în această educaţie.pentru dezvoltarea 
personalităţii copiilor este nevoie de o colaborare strânsă între părinţi si educatoare.  

 Scopul conlucrării: 
 Pentru că munca instructiv-educativă să aibă randament,o condiţie importantă o are 

colaborarea cu părinţii.Premiza unei colaborări adecvate este ca părinţii să fie consideraţi 
parteneri,să fie înştiinţati despre viaţa preşcolarilor şi a şcolarilor.Este important că 
aşteptările,sugestiile,cererile si părerile lor să fie transmise de părinţi educatoarelor.Trebuie săş- i 
simtă că interesele noastre sunt comune.Pentru că colaborarea noastră să fie cât mai bună,o condiţie 
importantă este ca părinţii să aibă încredere în noi. 

 Relaţia între grădiniţe si familii: 
 Rezultate în educarea copiilor se pot obţine 

numai dacă există o concordanţă între familii şi 
instituţia preşcolară.Educarea în fammilii şi în 
grădiniţe se completează reciproc. 

 Principiile conlucrării:  
 -relaţii educative reciproce,fără prejudecăţi  
 -rolul conducător al educatoarei si rolul ei 

de model  
 -păstrarea daţinilor,obiceiurilor si a 

valorilor în familii 
 -a face cunoscut din timp organizarea 

programelor educaţionale a grădiniţelor 
 -sprijinirea educaţiei în familii,respectând 

obţiunile individuale  
 Formele colaborării cu părinţii:  
 -vizite în familii după nevoie,convenind data vizitelor in prealabil cu părinţii  
 -adaptarea preşcolarului la mediul grădiniţei,colaborând cu părinţii 
 -zile deschise,ziua mamelor,serbare de sfârşit de an,activităţi comune,excursii  
 -şedinţe cu părinţii  
 Scopul activităţilor comune cu părinţii:  
 În educaţia parteneriatului activ în grădiniţe,o condiţie necesară este ca între copii si 

părinţi,ca parteneri direct,să se dezvolta o relaţie adecvată.Cu intenţii bune trebuie să găsim acele 
puncte din viaţa familiilor prin care drumul duce la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a 
copiilor,totodată prin copii trebuie să exercităm o influenţă şi asupra părinţilor.În relaţia dintre 
partenerii educaţionali,în cooperarea grădiniţei cu familia trebuie să existe un grad de egalitate,care 
este baza încrederii şi de intrajutorare reciprocă.  

 Sarcini: 
 Educatoarele au două sarcini în privinţa dezvoltării: -realizarea conştienţa a dezvoltării 

copiilor şi exercitarea colaborării regulate cu părintii acestora.Activităţile comune întăresc 
încrederea,intrajutorarea şi efectul pozitiv asupra copiilor.Cu aceste ocazii are loc cunoaşterea 
reciprocă a particularităţilor educaţionale în cadrul grădiniţelor şi a familiilor. Totodată se va 
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intensifica încrederea ,cunoaşterea reciprocă dintre părinţi şi educatoare în timp ce se vor realiza 
scopurile comune privind educaţia specifică a preşcolarilor. 

 
Bibliografie:  
A. Berger- Omul modern şi educaţia sa EDP, Bucureşti, 1973 
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Serbare de crăciun 
”Vine ,vine Moș Crăciun ” 

Fragment 
 

Grădinița cuProgram Prelungit nr.7-Deva – 
Structura .Grădinița cu Program Prelungit nr.1 

Grupa mijlocie 
Prof .Petraș Adriana Violeta 

 
Prezentator 1 Prezentator 2 
Dragi tătici ,scumpe mămici , -Vom cânta ,vom colinda  
Ce v-ați adunat aici , Poezii vom recita  
Spectator și spectatoare Dar dacă ,pe ici -colea  
Doamnelor educatoare Vom greși câte ceva  
Astăzi vom da o serbare Vă rugăm ,nu vă întristați  
Că e mare sărbătoare Căci bine ne-am pregătit  
 Și să știți la repetiții 
 Niciodată nu am greșit  
 
 Prezentator 3 Prezentator 4 
- Noi suntem ca gândăceii Dintre toate câte sunt  
Și ca fulgii de zăpadă Sărbători pe acest pământ  
Suntem mândrii ca părinții Nu e alta mai frumoasă 
Au venit ca să ne vadă Decât Grăciunul cel Sfânt  
Sosind clipa așteptată Poezii am pregătit  
Serbarea va începe îndată Și sub bradul - mpodobit  
 Noi frumos vom recita 
 Și apoi vom colinda ! 
 Că așa e datina  
 
Fetița cu crengușa fermecată : 
- Azi în zori o zână bună  
Mi-a pus o crenguță –n mână 
E o creangă fermecată  
Și o să vedeți îndată 
Trei dorințe îndeplinește  
Cine vrea să se gândească  
O dorință să rostească 
Un copil : Un copil : 
 
- Vreau să vină blânda iarnă Vreau și eu să vină iarna 
Cu fulgi moi ,ușor să cearnă Cu steluță –n frunte  
Să astearnă alb covor Și cu fulgi albi ,zglobii  
Peste grâul din ogor ! Să ne aducă bucurii 
Să vină chiar și-n oraș Și pe Moș Crăciun îl vrem 
Totul în alb să se –mbrace  
Să ne facă derdeluș 
Hai ,copii la joacă Fulg 1 
 Săniuța o așteaptă -Bine v-am găsit copii 
Ruginită-n cui Noi vă aducem bucurii 
Este tare supărată Facem drum de sănioară 
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Când zăpadă nu-I Să iesiți toți pe afară 
 Alb covor punem pe stradă 
 Pentru oameni de zăpadă 
 Și mai facem derdeluș  
 Să vă dați pe lunecuș 
 Fulg 3 
 Copilași , 
Copilași drăguți și veseli , Omul de zăpadă 
Bucurati-vă acuma -Eu sunt omul de zăpadă 
C-a venit iarna drăguța Am o haină albă 
Și cu ea și Moș Crăciun Ia priviți câți nasturi am 
 Hai ați numărat ? 
Dar pe zăpadă și pe ger Azi de nas iar m-a mușcat  
El vine sus din cer Iepurașul mic ,pufos 
Și adduce jucării Singur nu mai vreau să fiu  
Daruri multe la copii … N-am cu cine să mă joc  
 Și pe alți copii nu știu 
 Ce frumos v-ați îmbrăcat  
 E cumva vreo sărbătoare ?... 
 
Omul de zăpadă Bradul: 
-Asta nici eu nu mai știu -Mulțumesc frumos copii! 
Vreau să-mi dați de veste Vin din vârf de munte  
Ia priviți ,în depărtare Vântul serii mi-a șoptit  
Moș crăciun apare Cum copiii toți mă cheamă 
Are sacul greu în spate Încărcat cu globuri multe  
Vai ce bine-mi pare Și beteală argintie  
Chiar așa stau pe cărare V-aduc multă bucurie  
Vreau să-I ies în cale Și aș dori ca toți din sală 
 Cu mult drag să mă înconjoare  
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Familia, partenerul constant al școlii 
 

Prof. Petre Cristina, Școala Gimnazială “Prof. Paul Bănică”Târgoviște 
 
 În dorința de a face școala mai creativă, în contextul unei societăți în permanentă schimbare, 

mai apropiată de oameni și nevoile lor, parteneriatele educaționale devin o prioritate strategică a 
fiecărei instituții de învățământ, realizând o punte de legătură dintre formal și nonformal, conectând 
școala la viața comunității și viceversa. 

 Cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant devine o prioritate mai ales 
în contextul actual, în care familia însăși trebuie să se adapteze unor schimbări semnificative. 
Îmbinarea la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente inedite generate de noi 
realități socio-economice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior 
atipice. Pentru a atrage familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, adaptându-și atitudinile 
și comportamentele în consecință, adoptând o diversitate mai mare de metode de lucru, mai ales din 
sfera nonformalului. 

 Pornind de la aceste premise, efortul îndreptat către cunoașterea familiei trebuie să se 
orienteze spre: trăsăturile, calitățile, problemele sale specifice; valorile și normele pe care le 
avansează; avantajele pe care le poate câștiga. 

 Literatura de specialitate relevă un rol semnificativ al implicării părinților în colaborarea cu 
școala în ceea ce privește dezvoltarea și educația copiilor, dar și avantaje pentru părinți, profesori și 
comunitate, cum ar fi:  

• pentru copii: performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon şcolar mai 
scăzuţi; o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun; mai puţine griji 
privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; 

• pentru părinţi: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţii mai bune între copii şi părinţi; 
• pentru profesori: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor educative; 
• pentru comunitate: sprijin crescut din partea comunităţii. 
 Cu toate acestea, practica indică, în școlile din medii dezavantajate existența unor bariere 

culturale, psihologice și sociale care blochează nu doar colaborarea dintre școală – familie – 
comunitate în interesul copiilor, dar de multe ori și o comunicare minimală între acești actori. Un 
rol cheie în procesul de coagulare a interacțiunilor revine în acest caz activităților extrașcolare și 
extracurriculare, care ajută actorii comunității să nu se mai simtă nevoiți să participe, ci să participe 
pentru că știu că pot contribui, iar aportul adus este necesar și valoros. 

 Activităţile extrașcolare și extracurriculare vizează, de regulă, acele activităţi cu rol 
complementar orelor clasice de predare-învăţare. Aria lor este dificil de delimitat. O clasificare a 
acestora poate fi următoarea: 

1.activități manuale: confecționarea de jucării din hârtie, lemn, metal, țesături, lână, gips, 
sticlă, materiale din natură sau refolosibile, etc; marionete de diverse tipuri; măști; pregătirea unor 
cadouri; confecționarea unor instrumente de muzică; afișe; colaje, decupaje din hârtie, țesături sau 
alte materiale; fabricarea unor jucării care zboară (avioane, rachete, sateliți); construcții în aer liber 
(morișcă de apă, vapoare, kayak, barcă cu pânze);  

2.activități care implică tehnici particulare: ateliere de imprimerie, de tipografie, de croitorie, 
de țesătorie, de prelucrare a lemnului, a lutului, a ceramicii, de navomodele, de micromodele, de 
automodelism, de aeromodele, etc.; reparații și restaurare: biciclete, aparate, obiecte de artă etc.; 

3.activităţi tehnico – ştiinţifice: din domeniul electronicii, informaticii, radiogoniometriei; 
 activităţi bazate pe folosirea unor fenomene fizice sau chimice etc; 
4.activităţi de expresie: cântece, jocuri muzicale, mimă, pantonimă, marionete, schetchuri, 

teatru, deghizări, dramatizări, jocul umbrelor, dans, desen, pictură, machiaj, povestiri etc.; 
5.activităţi de finalizare: serate literare, artistice, distractive, spectacole, foc de tabară, 

carnaval, bal mascat, şezătoare, campionate, serbare, seri de film, seri de poveşti, seară „casino”, 
concursuri de dans; 

6.activităţi sportive: fotbal, baschet, tenis de camp, tenis de masă, volei, înot, aerobic etc 
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 Activitățile extrașcolare și extracurriculare autodisciplinează, responsabilizează, stârnesc 
interes, produc bucurie și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, dar mai ales de experiențe, 
care contribuie la dezvoltarea elevului.  

 Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, care 
aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, al prezenţei 
la slujbele religioase. Legat de acest aspect, un exemplu de parteneriat între școala unde activez și 
părinți îl reprezintă organizarea proiectului educativ intitulat “Tradiții de Crăciun”. Prin derularea 
acestui proiect ne propunem dezvoltarea la elevi a sentimentului de respect şi mândrie faţă de 
tradiţiile şi obiceiurile poporului român. Proiectul le oferă părinţilor ocazia de a vedea evoluţia 
copiilor și prin implicarea în derularea de activități extrașcolare. 

 În cadrul acestui proiect amintesc două dintre activitățile relevante desfășurate, respectiv: 
1 - amenajarea de către elevi, cu ajutorul părinților și îndrumați de cadrele didactice din școală 

a unor standuri cu obiecte cum ar fi decorațiuni, felicitări, măști de Crăciun, păpuși decorate, icoane 
pe sticlă sau piatră, împletituri (cruciulițe, brățări), țesături (trăistuțe pentru colind, șorțuri, etc.). 
Obiectele prezentate au fost realizate de elevi, sprijiniți de părinți. 

2 - interpretarea de colinde, prezentarea unor obiceiuri de Crăciun din județ și din diferite 
zone ale țării. 

 Așa cum reiese și din exemplul prezentat mai sus, școala este instituția abilitată să îmbine 
prin procesul educațional, activitatea instructiv-educativă cu activitățile din afara clasei și a școlii.  

 În concluzie, reușita va fi asigurată de o colaborare permanentă a tuturor actorilor 
educaționali implicați în acest proces complex, respectiv dascăli, elevi, părinți, comunitate, 
autoritate publică locală. 

 
Bibliografie: 
1.Băran-Pescaru A., Parteneriat în educaţie, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004 
2.Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare”-Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
3.Asociatia CREATIV Centrul de Resurse pentru Educație Animație Training Inițiativă și 

Voluntariat, “Ghidul Animatorului socio educativ”, București, 2007 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

PETRE MIHAELA DENISA 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL PRIBOIU 

LOCALITATEA TĂTĂRANI 
JUDETUL DAMBOVITA 

 
Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu decât prin conţinutul 

ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i 
stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. Intrarea 
copilului în grădiniţă constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind “statutul” şi “rolul” de mic 
şcolar, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii de grupă, noutatea condiţiilor de activitate şi mai ales 
specificul învăţării, act complex care angajează dintr-o nouă perspectivă întreaga sferă a vieţii sale 
psihice, diferitele structuri anatomo-fiziologice, toate cunoştinţele pe care le va dobândi în anii de 
grădiniţă. Parteneriatul grădiniţă-familie, acţiunile ce se desfăşoara de comun acord şi sunt cuprinse 
în planul de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, nu fac decât 
să ducă la o mai bună formare a copilului, să se pună bazele omului modern de mai târziu. 

Educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, 
disponibilităţile intelectuale precum şi particularităţile lui comportamentale şi caracteriale. Ea se 
preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea lui în mediul grădiniţei, oferindu-i prilejul să 
cunoască mediul înconjurător, organizând vizite în împrejurimile grădiniţei, în cartier, în oraş, la 
şcoală, la locul de muncă al părinţilor etc. Treptat, cu multă răbdare, educatoarea este cea care 
cultivă încrederea în propriile posibilităţi ale copiilor, integrând în jocuri şi activităţi copiii timizi, 
efectuând munca suplimentară individualizată cu copiii cu deficienţe verbale, folosind jocul şi 
jucăriile existente pentru a-i apropia de acestea. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. 

De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un 
program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi 
extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-
mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului 
s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile 
demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluatori ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia 
ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care face parte. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-
familie este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui 
parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. 
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Importanța serbărilor la preșcolari 
 

Educatoare: Petre Niculina 
Grădinița: Nr.1 Morteni 

 
 În cadrul activităților din grădiniță, educatoarea are posibilitatea descoperirii unor aptitudini 

artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini si înclinații artistice pot fi descoperite mai ușor în 
urma unor testări individuale sau pe grupe de copii in diferite domenii de activitate.  

Cercetările psiho-pedagogice demonstrează că atât factorul ereditar, cât și cel educațional 
joacă un rol important în formarea și dezvoltarea aptitudinilor. Încă de la cea mai fragedă vârstă se 
consideră că ceea ce înregistrează si acumulează copilul in această perioadă este decisiv pentru 
evoluția sa intelectuală și estetică de mai târziu și nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu 
se poate forma si dezvolta decât prin activitate, acțiune și exerciții. 

Educarea conduitei verbale a preșcolarului constituie o premisă psiho-pedagogică a pregătirii 
lui pentru școală. În grădiniță sunt utilizate diferite modalități prin care se asigură stimularea 
verbală a copiilor. Povestirile create de copii constituie un exercițiu de stimulare a gândirii și 
imaginației, de activizare a exprimării verbale fluente, flexibile, originale. Teatrul de păpuși este un 
mijloc potrivit pentru dezvoltarea aptitudinilor literare la copil. Învățarea și recitarea poeziilor 
contribuie la dezvoltarea memoriei voluntare, reproductive, logice, a sensibilității și expresivității 
vocabularului. 

Variatele procedee de organizare și desfășurare a activităților de educație fizică oferă 
posibilități multiple de dezvoltare a aptitudinilor coregrafice, de cultivare a trăsăturilor de voință și 
caracter.  

În grădiniță educația estetică se realizează prin multiple mijloace și anume fie prin activitățile 
comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 

Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare si cunoaștere a tradițiilor noastre populare. 
Mugurii acestui sentiment apar atunci când copilul face primii pași in cunoașterea creațiilor 
populare, la grădiniță și apoi la școală. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de 
realizare a educației fizice, îi familiarizează pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le 
dezvoltă simțul ritmului și capacitatea de a-și coordona mișcările, precum și gustul pentru frumos. 

Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, 
coregrafic si artistico- plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a 
teatrului de păpuși, dar mai ales in cadrul serbărilor din grădiniță. 

Scena creează copiilor posibilitatea de a-și manifesta din plin aptitudinile individuale ale 
personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitățile artistice și oferă 
prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa 
elegant, grațios.  

Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul acestei 
preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc pași 
simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifică tradițiile si 
folclorul nostru.  

Prin coținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează serbările au un rol educativ 
deosebit. Pentru ca o manifestare artistică să-și manifeste scopul , educatoarea trebuie să aibă în 
vedere următoarele: pregătirea artistică, pregătirea organizatorică, asigurarea ținutei vestimentare a 
copiilor în colaborare cu părinții, crearea unui decor adecvat.  

Ocaziile cu care se organizează serbări în grădiniță sunt diverse.Astfel, de 1 Decembrie-Ziua 
Națională a României am organizat o mică serbare.la care au participat și părinții.Am decorat sala 
de grupă cu obiecte de artă populară,baloane și stegulețe.Copiii îmbrăcați în costume populare au 
recitat poezii,au cântat și au dansat alături de parinții.  

O altă serbare pe care am organizat-o a fost Serbarea de Crăciun,care este cea mai îndrăgită de 
copii.Am împodobit sala de grupă ,am audiat colinde,am cofectionat globulete și am împodobit 
bradul .Copiii au interpretat cu multă plăcere roluri de fulgi,oameni de zăpadă,îngerași,zâna 
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Iarna,Anul Nou și Anul Vechi.Părinții și-au adus un aport foarte mare la această serbare,procurând 
din timp costumele necesare.O mare implicare a avut atât familia cât și comunitatea locală în 
procurarea cadourilor și cu sosirea lui Moș Crăciun oferind cadouri tuturor copiilor. 

Venirea Primăverii aduce cu ea ,,Ziua de 8 Martie,,când organizăm serbare în cinstea 
mamelor,ocazie cu care copii oferă mamelor câte un dar realizat de ei. 

Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare a aptitudinilor si înclinațiilor 
artistice dobândite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din grădinită ocupă un loc important în 
activitatea instructiv- educativă, ele vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci și 
valorificarea potențialului creativ al copiilor.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 

Prof. Petre Valeria 
Scoala Gimnaziala Talpa, Teleorman 

 
 Curriculumul prevede categoriile de activități și conținuturile care se urmăresc de către 

cadrele didactice în elaborarea planificării și proiectării didactice pe parcursul anului școlar. 
Activitățile extrașcolare se referă la: spectacole de teatru, vizite, excursii, parteneriate și 

programe educaționale, serbări școlare, etc. și pot fi desfășurate cu sprijinul și participarea 
părinților. Rolul activităților extrașcolare este de a consolida, de a aplica și de a îmbogăți 
cunoștințele asimilate în cadrul activităților ditijate, obligatorii, într-un alt context. Așa cum știm 
gândirea copiilor este concret-intuitivă, toate cunoștințele pe care le predăm acestora trebuie să fie 
însoțite de suport vizual, cum a r fi ilustrații, obiecte concrete, sau să fie aplicate practic pentru a fi 
înțelese logic și integrate în asamblul cunoștințelor. 

 Activitățile extrașcolare le asigură copiilor tocmai aceste contexte necesare unei mai bune 
înțelegeri a conținuturilor teoretice, dându-le posibilitatea de a realiza legături interdisciplinare și 

intradisciplinare a cunoștințelor. Totodată prin actvitățile extrașcolare se urmărește 
descoperirea aptitudinilor, talentelor copiilor, cultivarea unui stil de viață civilizat și stimularea 
creativității în diferite domenii prin punerea acestora în contact direct cu obicetele și fenomenele din 
natură. 

Un avantaj al activităților extrașcolare este și acela de a le forma copiilor deprinderea de a 
descoperi și utiliza diferite surse informaționale, de a sistematiza informațiile, de a învăța să învețe, 
deoarece în cadrul acestora copiii se supun de bună voie regulilor, își asumă responsabilități, deci se 
autodisciplinează. În modul acesta cadrele didactice au posibilitatea de a-i cunoaște mai bine pe 
copii, de a-i influența și îndruma astfel încât aceștia să se dezvolte și să evolueze armonios. 

 Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un mediu informal, ceea ce permite valorificarea 
potențialului individual al fiecărui copil și în același timp îi motivează pe cei mai timizi și le oferă 
oportunități în care să se simtă liberi să se exprime. Copiii au prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în 
cadrul lecţiilor. Copiii sunt interesați de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 
respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 
păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. 

 Dintre aceste activități un rol deosebit în dezvoltarea armonioasă apreșcolarilor îl au serbările 
școlare. Serbarea şcolară este un eveniment artisitic unde fiecare copil din clasă trebuie să 

interpreteze un rol. Cele mai tipice serbări care se organizează și se desfășoară în grădiniță se 
evidențiază: serbările ocazionale care presupun sărbătorirea anumitor evenimente (I Iunie, 8 Martie, 
1 Decembrie), serbări prilejuite de anumite aniversări (ale copiilor, ale gradinitei), serbări ce au la 
bază tradiții și obiceiuri ale românilor (de Crăciun, de Paște) precum și serbări de sfârșit de an sau 
de bun rămas. Serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. Importanţa unor asemenea festivitaţi este deosebită pentru că ele 
lărgesc orizontul spiritual al școlarilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe,îmbogățesc și 

788



susțin viaţa afectivă a acestora, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab 
manifestate anterior.  

 Serbările contribuie la dezvoltarea simțului de răspundere, prin dorința de reușită, favorizează 
concentrarea atenţiei pe parcursul desfășurării programului, iar prezența spectatorilor (părinţi, 
bunici, cadre didactice) trezește în copil energia de a învinge timiditatea, stimulează independenţa 
de acţiune. Pentru ca preșcolarii să-și motiveze participarea la această activitate este foarte 
importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin buna dispoziţie, dar și prin 
seriozitate. În această etapă părinții se pot implica activ în repetiții, în sensul sprijinirii copilului în 
învățarea logică a textului corespunzător rolului pe care propriul copil îl are de jucat. Totodată 
părinții pot fi invitati în clasă în timpul repetițiilor pentru a se familiariza cu tema serbării, pentru a 
cunoaște personajele cu care propriul copil interacționează în scenetă, sau spectacol. Bazându-se pe 
această informație părinții pot realiza cu copiii acasă alte repetiții în care și aceștia să-și atribuie ei 
înșiși unul dintre roluri astfel, încât copiii să repete avându-i ca parteneri pe părinți. În prezența 
părinților copiii se simt cel mai bine, în special cei emotivi; în felul acesta ei reușesc să intre mai 
ușor în pielea personajului și să redea cât mai expresiv tipologia personajului respectiv. 

 În cadrul serbărilor școlare se valorifică potențialul fiecărui copil, iar prin aceasta șansa de 
reușită a acestora crește. Fiecare cadru didactic trebuie să-și cunoască cât mai bine copii și să 
apeleze la talentul de recitator al unora, la calitățile sportive, de ritm și grație ale altora, la 
inclinațiile muzicale, armonizând talentele și apreciindu-le în egală măsură. Repertoriul serbărilor 
trebuie să aibă un conținut accesibil vârstei preșcolarilor și să cuprindă diverse forme de manifestare 
artistică, într-o conceptie echilibrată. Serbările au o importanță deosebită pentru educația estetică a 
preșcolarilor. Întelegând și memorând poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, 
limbajul și memoria școlarilor. Această activitate de învățare este condiționată de dezvoltarea 
atenției, deoarece copilului i se cere un efort de atenție și pentru a respecta momentul în care trebuie 
să intre în scenă pentru a-și pune de acord acțiunile proprii cu cele ale colegilor. Interpretarea 
rolurilor cere din partea copilului imaginație creatoare, pentru a reda convingător personajul, pe 
care îl reprezintă. Serbările aduc un aport însemnat în educația copiilor. Dansurile, cântecele și 
costumele naționale dezvoltă la copii dragostea față de arta populară, față de poporul care a creat-o. 
Sebările contribuie de asemenea și la închegarea colectivului. Copiii se pregătesc împreună și depun 
eforturi susținute pentru realizarea unui scop comun: reușita serbării. Se dezvoltă foarte bine 
relațiile de cooperare, colaborare și întrajutorare. Încordarea gradată din perioada de pregătire a 
serbării culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupului de copii ajunge la 
maximum. Astfel pregătirea și participarea la serbări, ca acțiuni colective, obișnuiesc copilul să 
trăiasca în grup și să se simtă atașat de el. 

 Efortul depus pentru pregătirea și desfășurarea unei serbări se concretizează prin formarea 
voinței copiilor, evidențiindu-se o serie de trăsături și calități morale cum ar fi perseverența și 
spiritual independent. Preșcolarii învață să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența unui 
public numeros, devenind mai curajoși și mai îndrazneți. Acest lucru se datorează și faptului că 
publicul este format din părinții lor și din alte personae apropiate lor. Cunoscând publicul, copiii 
găsesc în acest un punct de sprijin și de încurajare de trecere peste emoțiile accumulate. În acest 
sens rolul părinților este foarte important, iar cadrele didactice trebuie să colaboreze cu aceștia în 
sensul pregătirii emoționale a copiilor pentru aparițai în fața unui public atât la grădiniță cât și 
acasă. Părinții trebuie să continue și acasă munca depusă de educatoare și să-i asigureși să-i susțină 
pe copii prin sublinierea calităților pe care aceștia le dețin. Părinții ca și public spectator, prin 
mimică în special, trebuie să aibă o atitudine de sprijin și încurajare față de propriul copil și nu de 
intimidare prin sfaturi sau indicații verbale date copilului în prezența tuturor. 

Este necesară crearea unei atmosfere relaxate, vesele, dar în același timp organizate care să 
asigure formarea optimidmului și încredererii în forțele proprii ale copiilor. Serbările creează 
contextual verificării gradului în care copilul și-a însușit într-o anumită perioadă de timp un volum 
de cunoștințe, precum și capacitatea acestuia de a-l pune în practică. Intonând cântece, recitând 
poezii, înterpretând roluri într-o scenetă, preșcolarii își formează și-și perfecționează o serie de 
deprinderi artistice, ce stau la baza dezvoltării dragostei pentru frumos, a gustului estetic și a 
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aptitudinilor artistice. În acest context, părinții au un rol important în valorificarea aptitudinilor 
propriului copil în cadrul serbării. Deși fiecare cadru didactic dobândește în timp informații despre 
personalitatea, caracterul și aptitudinile fiecărui copil cu care lucrează, părinții pot colabora cu 
educatoarele aducându-le la cunoștință informații legate de difericte activități estrașcolare pe care 
copiii le frecventează în afara instituției de învățământ cum ar fi: dans, balet, muzică, teatru,etc.  
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI 
DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
Prof.inv.prescolar: Petrea Cristina 

Gradinita „Bambi”, Bacau 
 
 Familia are nevoie de sprijin şi susţinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 

generaţiilor de astăzi. Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin în propria 
activitate. Învăţându-i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi 
relaţiile dintre părinţi şi copii. Prin cooperarea reală şi comunicarea cu părinţii, grădiniţa pune 
bazele unei unităţi de decizie şi de acţiune între cei doi factori. De asemenea, activităţile cu părinţii 
duc la rezolvarea situaţiilor- problemă, a conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc în dezvoltarea 
copilului. 

De la venirea în grădiniță educatoarea întreprinde activităţi de cunoaştere a copiilor şi a 
familiilor acestora: începe cu studierea dosarelor personale, chestionarelor aplicate la început de an. 
Organizează colectivul de părinţi: alege comitetul de părinţi, repartizează atribuţiile acestora, 
selectează părinţii disponibili de a participa la viaţa clasei. Stabileşte un program de activităţi cu 
familia: proiectează întâlniri individuale şi colective, consultaţii, adunări ale părinţilor, activităţi 
extracurriculare. Pregăteşte şi conduce şedinţele cu părinţii, invită diferiţi specialişti, învaţă părinţii 
cum să creeze şi să completeze un portofoliul pe o temă dată. Menţine permanent relaţii cu toţi 
părinţii prin intermediul telefonului, invitaţiilor, întocmeşte orarul şedinţelor cu părinţii. Realizează 
activități de consiliere a părinţilor pe o tematică diversă .  

O condiție importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-educativ din grădiniță va fi 
întotdeauna asigurarea unui raport direct proporțional între cei doi factori implicați în dezvoltarea la 
această vârstă: familia și grădinița. Participarea părinților la lecții deschise ce permit acestora să fie 
proprii evaluatori al copilului lor și posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei 
cât și a colectivului din care face parte, este o altă modalitate de relaționare în parteneriatul cu 
familia. Și serbările ce au devenit o tradiție în grădinițe sunt o modalitate de colaborare cu familia. 
Participarea părinţilor la activităţi gen şezători, vizite, excursii, expoziţii ale copiilor,concursuri pe 
diverse teme şi chiar implicarea acestora în organizarea și desfăşurarea lor, le vor permite o mai 
bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în 
activităţi. Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii 
educatoarei de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea 
unor deprinderi în obişnuinţe, de această colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul 
de comportare va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci 
când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a 
asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a 
crea părinţilor respect de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni, mai implicați și 
mai interesați Pentru colaborarea perfectă dintre cele doua medii de educaţie este necesară iniţierea 
părinţilor în probleme specifice educaţiei şi instrucţiei. Și de ambele părți vor fi numai avantaje. 

 Din acest parteneriat, şi copilul se alege cu un mare câştig, faptul că îşi descoperă părinţii ca 
parte importantă a educaţiei lui. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Petrencu Simona-Paraschiva, Liceul Teoretic”Decebal”Constanța 
 
 Activitatea unui cadru didactic trebuie să fie strâns legată de parteneriatul cu părinţi şi 

implicit cu familia datorită faptului că astfel se realizează o conexiune între scoala şi familie. 
Părinţii sunt un factor destul de important în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Aceştia 

trebuie să fie mereu alături de scoalasi să îşi ofere toată disponibilitatea. 
 Şcoala și familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni 

personalităţi multilateral-dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde 
şi alese din societate. Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, 
concordaţa dintre mijloacele specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. În 
cadrul acestei colaborări, rolul conducător îl are şcoala precum şi cadrul didactic -coodonator al 
clasei. 
 Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi nevoilor 
educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. Experienţa noastră 
oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu 
părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu.  

 Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, 
o dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii 
conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia.  
 La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate.  

 Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se amintesc: 
- Unele obiective stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care decurge activitatea 

colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; 
 - Persistă acţiunile sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt 

integrate într-o strategie şi nu sunt întărite prin alte activităţi necesare; 
- Se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă rutinieră, cu un conţinut precar 

şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional. 
 Asemenea carenţe influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării 

colectivului de elevi şi îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării 
individuale a elevilor, ca membri ai grupului. 
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII 
 

Prof. Petrescu Daniela 
Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Piteşti, Argeş 

 
 „Educaţia este singura moştenire nepieritoare ce putem lăsa urmaşilor noştri”. De aceea, 

părinţii trebuie să aibă drept primă ţintă în viaţă educaţia copiilor lor.  
 Un factor decisiv în succesul şcolar îl reprezintă colaborarea familiei cu reprezentanţii şcolii.  
 Putem afirma că eficienţa activităţii profesorului este determinată, în mod substanţial, de 

relaţiile care se stabilesc nu doar între profesori şi elevi, ci şi între profesori şi părinţi, familie şi 
şcoală. Şi profesorii, dar şi părinţii au acelaşi interes faţă de succesul copiilor, şi de aceea familia ar 
trebui să fie un partener tradiţional de bază al şcolii. Familia trebuie implicată, responsabilizată în 
educaţia copiilor prin participarea la o gamă variată de activităţi.  

 Întâlnirile regulate între părinţi şi reprezentanţii şcolii duc la o mai bună informare privind 
randamentul şcolar şi evoluţia copilului şi reprezintă şi ocazia de a trăi emoţional alături de copil.  

 Proiectele şi parteneriatele şcoală-familie au ca scop îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi 
dezvoltarea posibilităţii de afirmare a elevilor prin implicarea părinţilor în aceste activităţi. În acest 
fel, se realizează o comunicare optimă între părinţi şi profesori, creşte gradul de implicare al 
acestora în activităţile copiilor şi îi ajută pe părinţi să-şi cunoască mai bine copiii şi să le înţeleagă 
posibilităţile şi nevoile psiho-fizice.  

 Aceste întâlniri dau posibilitatea ambelor părţi de a se cunoaşte mai bine, iar cadrele 
didactice pot colabora, dialoga şi sugera părinţilor modalităţi de îmbunătăţire a comunicării cu 
elevul. Atunci când cei trei factori: profesor, elev, părinte se încadrează într-o activitate comună şi 
colaborează cu plăcere, roadele muncii în grup sunt stimulative. 

 Cei mai importanţi factori educaţionali sunt familia şi şcoala. Educaţia copilului începe în 
familie şi se continuă în şcoală, şi de aceea şcoala şi familia, numai printr-o strânsă colaborare pot 
pune în aplicare procesul de educare a copilului. Părinţii sunt primii învăţători ai copilului, şi de 
aceea aceste activităţi extracurriculare, proiectele, parteneriatele, întâlnirile, îşi propun 
responsabilizarea părintelui şi cooperarea cu acesta, pentru a asigura succesul fiecărui copil. 

 Copiii dobândesc încredere în ei, încredere care creşte treptat, dacă simt că părinţii se implică 
în viaţa şcolii.  

 Profesorii, atunci când părinţii sunt implicaţi în diverse activităţi în şcoală ale copiilor lor, au 
ocazia să-i observe cum îşi motivează copiii, cum îi ajută să-şi rezolve problemele şi cum îi 
determină pe aceştia să abordeze o sarcină sau cum îşi împărtăşesc interesele. 

 Implicându-se în diverse activităţi în comun cu şcoala, părinţii îşi formează o imagine reală 
asupra copilului lor.  

 Motivul principal pentru a crea astfel de activităţi sau parteneriate este de a îi ajuta pe părinţi 
să-şi cunoască mai bine copiii, şi pe elevi să se dezvolte spre succes.  

 Aceste tipuri de activităţi trebuie văzute ca o compenentă esenţială în organizarea şcolii şi 
clasei, nu doar ca simple activităţi cu caracter facultativ. 

 Parteneriatul şcoală-familie este o noţiune nou introdusă în domeniul educaţiei şi insistă pe 
formarea unor competenţe şi deprinderi de pregătire a copiilor pentru viaţa şcolară şi socială, iar 
părinţilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt 
interesate să întreţină o colaborarea strânsă cu şcoala.  

 Pentru o relaţie optimă cu părinţii, e nevoie de a îmbina variate forme şi metode de 
colaborare, cum ar fi: şedinţele cu părinţii, lectoratele cu părinţii cu teme diverse, consultaţiile 
individuale, participarea părinţilor la diverse activităţi organizate în şcoală, lecţii deschise pentru 
părinţi, vizite ale cadrelor didactice la părinţii copiilor, excursii, drumeţii, expoziţii cu lucrări ale 
copiilor, sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă.  

 Munca pedagogică cu părinţii, pentru a-i crea elevului condiţii cât mai bune de studiu, 
îndrumarea acestora pentru a-i stabili elevului un anumit program şi a-i supraveghea timpul liber, 
folosirea unor procedee adecvate pentru a înlătura anumite goluri din cunoştinţe, sunt măsuri prin 
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care se poate asigura progresul la învăţătură al elevilor, prin grija profesorilor şi părinţilor. Este 
important să evidenţiem importanţa familiei şi ceea ce înseamnă să creşti, să fii încurajat de aceasta 
în deciziile pe care le iei ca şi copil în viaţă.  

 Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele 
pot asigura, într-o mare măsură, o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa 
socială.  

 Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau 
cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o 
îmbunătăţire a performanţei elevilor. Copilul obţine rezultate şcolare în funcţie de modul în care 
părinţii se implică în procesul de educaţie.  

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca o situaţie de învăţare pentru părinte/adult, astfel încât 
rezultate să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii.  

 
Bibliografie: 
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SIMPOZION NAȚIONAL 
,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!” 

SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

Prof. înv. primar PETRI ANA DORINA 
Liceul Tehnologic Jidvei-Școala Gimnazială Bălcaciu 

Jud. Alba 
 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă și proaspătă și uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 
 În fiecare an, perioada sărbătorilor de iarnă, mult așteptată de fiecare dintre noi și mai ales de 

copii, are un aer magic. Sărbătoarea Crăciunului înseamnă zăpadă, bucurie, prilej de petrecere. 
Crăciunul mai este numit și sărbătoarea familiei. Este momentul când toată familia se reunește, se 
bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, de colinde, de farmecul bradului, de cadourile 
primite de la Moș Crăciun. 

 În cadrul școlii, Crăciunul este marcat prin serbările școlare mult îndrăgite și așteptate de 
elevi, unul din momentele cele mai încărcate de emoție atât pentru copii, cât și pentru părinți, 
bunici, cadre didactice.  

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Serbările 
desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul 
neobişnuit, costumaţia copiilor, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la 
costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Pregătirea pentru serbare, participarea la 
serbare, sunt acțiuni menite să creeze o atmosferă plină de plăcere, bucurie, emoție, distracție, 
veselie. Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
P.I.P.:Siminescu Petronela 

Școala Primară Horga, Jud. Vaslui 
 
 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau învățătoare. Organizând serbări, verificăm 
astfel, de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală şi le dăm 
posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă prin cântec, dans, recitare de poezii , interpretând un rol 
dintr-o scenetă, elevul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte 
gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături 
între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria 
şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este cunoscut faptul că memorarea se 
realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la 
pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva 
spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-
le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, 
când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. 
 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, 
omul se raportează la frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. 
Exprimarea artistică activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale 
individului, aducându-l, în anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. 
Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 
 Întrucât una din valorile cele mai importante ale societății contemporane este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. Serbarea şcolară 
reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze într-o formă estetică 
achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de învăţare multe sunt 
momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima încărcătură 
emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi este 
deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi 
cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând 
pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de 
reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenta 
spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, 
stimulându-i independenţa de acţiune. 

 Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru 
parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul 
serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale, adaptate evenimentelor si 
conditiilor locale. 
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SERBARE DE CRĂCIUN 
 

Prof.inv.primar Petrovici Ramona 
Scoala Gimnaziala Certeju de Sus, jud. Hunedoara 

 
Toti:Dragi tătici, scumpe mămici, 
Bunicuţe sau bunici, 
Ce v-aţi adunat aici; 
Spectatori şi spectatoare 
Şi doamna învăţătoare ! 
Astăzi vom da o serbare , 
Căci e mare sărbătoare. 
Vom cânta şi vom dansa , 
Poezii vom recita , 
Dar, dacă pe ici-colea 
Vom greşi câte ceva , 
Să nu vă întristaţi 
Şi nu vă descurajaţi 
Căci bine ne-am pregătit. 
Şi să ştiţi, la repetiţii, 
Niciodată n-am greşi 
1. Prezentatorul:  
Cerul azi e-n sărbătoare! 
Din el stele-au coborât, 
Ninge, ninge liniştit... 
Peste tot s-au aşternut 
Mii de stele de argint. 
2. Prezentatoarea:  
An de an, de sus coboară 
Şi se lasă pe pământ 
Dalbe stele lucitoare 
Şi de-odată ni se pare 
Că e raiul pe pământ. 
3.A-nceput să cearnă 
Friguroasa iarnă 
Hai băbuţă cerne 
Fulgi de nea aşterne 
Să fereşti de vânt 
Fir de grâu plăpând 
 
4. 
Pune flori pe geamuri 
Chiciură pe ramuri 
Şi mai fă-mi băbuţă 
Drum de săniuţă. 
Cântecul: Săniuţa 
Saniuta fuge,  
Nimeni n-o ajunge 
Are dor de duca 
Parca ar fi naluca 
 
Toata ziua prin zapada 

Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara fuge parca zboara 
 
Are talpi lucioase,  
Varfurile-ntoarse, 
Pod de scandurele  
Sa tot stai pe ele 
 
Toata ziua prin zapada 
Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara fuge parca zboara 
 
Peste hopuri sare 
Ca pe zmeu calare 
Hatul de-o sa-ti scape 
Tranta e aproape 
 
Toata ziua prin zapada 
Vine lumea sa o vada 
Sanïuta e usoara fuge parca zboara 
 
5.  
Cu copiii darnică 
Iarna-i foarte harnică 
Punţi durează de cristal 
Peste râu din mal în mal 
Căci copiii tare-i plac 
Patinuar face din lac 
Şi le-aşterne derdeluş 
Loc de joc şi săniuş. 
TOŢI:  
Ce se-aude, ce să fie 
Parcă este gălăgie 
Cineva e la intrare 
Cine, cine este oare. 
Iarna intră dansând şi presărând fulgi de 

zăpadă din coşuleţ. 
6. IARNA  
Sunt iarna mult dorită 
Sunt iarna aşteptată 
Că eu aduc, copii 
Destule bucurii 
Aduc fără de veste 
Zăpada ca-n poveste 
L-aduc pe Moş Crăciun 
Aşa ca şi acum 
Aduc doar bucurii 
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Şi fulgi uşori, zglobii. 
 
7.  
Dar ia staţi, voi ce sunteţi? 
În rochiţe lucitoare 
Albi, pufoşi, eu “fulguleţi” 
V-aş numi în graba mare. 
 
Intră fulgii dansând pe o melodia “Dansul 

fulgilor de nea”. 
Cad si iar cad 
Dinspre noapte spre zi 
Nu-i pot opri, as risipi 
Vraja povestilor Fratilor Grimm 
Si as spulbera tot ce iubim 
Refren (2X): 
E valsul fulgilor de nea 
Dantela si voal 
Sclipiri de cristal 
E valsul fulgilor de nea, 
La marele iernii bal 
Se rasucesc, se invartesc 
Din amurg inspre zori, ametitori 
Vraja povestilor lui Andersen 
O scriu in al noptii, 
Al noptii desen 
Refren (2X): 
E valsul fulgilor de nea 
Dantela si voal 
Sclipiri de cristal 
E valsul fulgilor de nea, 
La marele iernii bal 
Curg dinspre cer, 
Cad alene din rai, in albul lor strai 
Si-n drum de le stai, 
Flori de gheata iti cresc imprejur 
Te prind intr-un dans fara cusur 
Refren (2X): 
E valsul fulgilor de nea 
Dantela si voal 
Sclipiri de cristal 
E valsul fulgilor de nea, 
La marele iernii bal 
8. FULG 1  
Suntem veseli fulgi de nea 
Facem hora împreună 
Suntem veseli şi topiţi 
Când suntem la voi în mână. 
9. FULG 2 
Sunt steluţa argintie 
Mică sunt şi sunt de gheaţă 
Mă topesc de bucurie 

Când îţi stau ţie pe faţă. 
10. FULG 3  
Eu pe nas aş vrea să-ţi stau 
Chiar pe gene de-aş putea 
Supărarea să ţi-o iau 
Haide, iute, nu mai sta. 
11. FULG 4  
Ce e? Ai uitat de mine? 
Vreau cu voi la joacă-acum 
În zăpadă e mai bine 
Haide-ţi iute peste drum. 
 
Cântecul: Vine iarna 
Vine iarna, vine iarna, vine iarna acus, 

acus 
Si pandeste, si pandeste iarna pe la usi. 
Refren: 
Vaaaai, ce ma fac? 
N-am caciula, nici manusi 
Si pandeste, si pandeste iarna pe la usi. 
 
Am rugat-o pe bunica sa-mpleteasca ea, 
Dar i s-au rupt ochelarii si nu poate croseta 

. 
Refren: 
Vaaaai, ce ma fac? 
N-am caciula, nici manusi 
Si pandeste, si pandeste iarna pe la usi. 
 
Las’ că ştiu eu o bunică  
Ce-mpleteşte pentru toţi  
Este super-magazinul 
Ce îmbracă mulţi nepoţi 
Refren: 
 
12. ÎNGER 1  
 Într-o ţară-ndepărtată 
 Betleem intitulată 
 Un om cu povara sa  
 Amărât la porţi bătea. 
 
13. ÎNGER 2  
 Îi ruga pe toţi fierbinte 
 Şi cu paşnice cuvinte 
 Să-l primească peste noapte 
 Că soţia lui va naşte. 
 
14. ÎNGER 3  
 Pe copilul cel mai sfânt 
 Care vine pe pământ 
 C-aşa-i voia Domnului 
 Să se nască Fiul Lui. 
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15. ÎNGER 4  
 El a vrut ca Fiul Sfânt  
 Să se nască pe pământ 
 Şi-a ales-o pe Maria 
 Pentru fiul său, Mesia. 
 
16. ÎNGER 5  
 Dumnezeu a hotărât 
 Ca tatăl de pe pământ 
 Să fie un om cinstit 
 Şi pe Iosif la găsit. 
 
17. ÎNGER 6  
 Iosif şi Maria lui 
 Chiar din mila cerului 
 Trebuiau să împlinească 
 Voia Domnului cerească. 
 
18. ÎNGER 7  
 Oamenii nu au putut 
 Să-l primească nu au vrut 
 Le-au trântit uşa în nas 
 Şi în frig ei au rămas. 
 
COLIND : DESCHIDE UŞA 

CREŞTINE 
Deschide uşa, creştine 
Deschide uşa, creştine 
Că venim şi noi la tine 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
Noi la Viflaim am fost 
Noi la Viflaim am fost 
Unde s-a născut Hristos 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă 
Şi-am văzut şi pe-a sa mamă 
Pe care Maria o cheamă 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
Cum umbla din casă-n casă 
Cum umbla din caă-n casă 
Ca pe fiul său să nască 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
Umbla-n sus şi umbla-n jos 
Umbla-n sus şi umbla-n jos 
Ca să-l nască pe Hristos 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 

Si acolo pe fan jos 
S-a nascut Domnul Hristos 
Cete de ingeri coboara 
Staulul de-l inconjoara 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
Ingerii cu flori in mana 
Impletesc mandra cununa 
Pe cununa-i scris frumos 
Astazi s-a nascut Hristos 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
Care cu puterea sa 
Mantui-va el lumea 
Si-de acum pana-n vecie 
Mila Domnului sa fie 
Tuturor cu bucur 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine. 
 
19. ÎNGER 8  
Iar în noaptea înstelată 
 Pe cer iată se arată 
 Mai aprinsă şi mai clară 
 Mândra stea, steaua polară 
 
COLIND: STEAUA SUS RĂSARE 
Steaua sus rasare  
Ca o taina mare  
Steaua straluceste  
Si lumii vesteste }bis 
 
Ca astazi Curata  
Preanevinovata  
Fecioara Maria  
Naste pe Mesia}bis  
 
În ţara vestită 
Betleem numită 
Mergand dupa raza  
Pe Hristos sa-l vaza}bis  
 
Magii cum zarira  
Steaua si pornira  
Mergand dupa raza  
Pe Hristos sa-l vaza}bis  
 
Si daca pornira  
Indata-L gasira  
La Dansul intrara  
Si se inchinara }bis 
 
Cu daruri gatite  
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Lui Hristos menite  
Luand fiecare  
Bucurie mare}bis 
 
Care bucurie  
Si aici sa fie  
De la tïnerete  
Pan-la batranete }bis 
 
20. FULG 5  
O stea ce vesteşte-acum 
Că în noaptea de Crăciun 
El, Mesia se va naşte 
Lumea îl va recunoaşte. 
Şi din patru părţi de lume  
Iată, se pornesc anume 
Magi şi crai cu daruri sfinte 
Lui Hristos menite. 
 
21. FULG 6  
Obosiţi şi supăraţi 
Părăsiţi de ai lor fraţi 
Fraţi de nea şi fraţi de glie 
Iosif cu a lui Marie 
Au ajuns pe înserat 
Într-o iesle ce-au aflat 
Pe la margine de sat  
Şi în iesle au intrat. 
 
22. FULG 7  
Ieslea era cam săracă 
Câţiva boi şi poate-o vacă 
Dar, de altfel, primitoare 
Şi-ntr-un colţ de iesle jos 
S-a născut Iisus Hristos. 
Şi misiunea s-a-nplinit 
Şi toţi magii au venit. 
 
TOŢI: 
 Sfioşi, pruncul au privit 
 De-atâta drag au amuţit 
 În faţa micului Hristos  
 Ei au pus darurile jos. 
 
COLIND: SUS LA POARTA RAIULUI  
Sus la poarta Raiului, poarta Raiului 
Paste turma Tatalui,turma Tatalui 
 

R:linu-i lin si iara lin 
bate vantul frunza lin 
lin si iara lin 
 
Dar la turma cine sta, oare cine sta 
Sta chiar Maica Precista,Marica Precista 
R: 
 
Langa ea un leganel, leagăn leganel 
Cu un copilas in el,copilas in el 
R: 
 
Copilasul cand plangea, puiul cand plangea 
Maica Sfanta-l legana, Maica-l legana 
R: 
Copilasul cand dormea,puiul cand dormea 
Maica Sfanta lin canta, Maica lïn canta 
R: 
 
23. 
De-atunci în seara de Crăciun 
Creştinu-mparte tot ce-i mai bun 
Sărbătorind cum se cuvine 
Această naştere divină. 
 
24.  
 Copiii pleacă pe-nserat 
 Şi nu se mai opresc din colindat 
 Pe la case se opresc 
 Şi gospodarii îi cinstesc. 
 
Colind : ,, Iată vin colindători” 
Iata, vin colindatori 
 
Iata vin colindatori, 
Florile dalbe, 
Noaptea pe la cantatori, 
Florile dalbe. 
 
Si ei vin mereu, mereu, 
Florile dalbe, 
Si-l aduc pe Dumnezeu, 
Florile dalbe. 
 
Dumnezeu adevarat, 
Florile dalbe, 
Soare-n raze luminat. 
Florile dalbe, Florile dalbe.. 

 
VA DORIM SARBATORI FERICITE SI LA MULŢI ANI! 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

Prof.: PETRULESCU NICOLETA-Col. Național Bănățean 
 
 În educarea ,,puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt 

mijloace importante de educație și instrucție. 
 Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și 

modernizare rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care 
familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele 
cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-
stimulativ necesar debutului socio-familial. 

 Părinții reprezintă un model pentru copii, de la naștere și până la vârsta maturității. Rolul 
părinților în educația copiilor este esențial, copiii fiind modelați de părinți încă de la vârste fragede. 
Nu degeaba se vorbește de cei ”șapte ani de acasă”, aceștia fiind cei mai importanți ani în care 
copiii învață principiile după care se vor ghida în viață. 

 Rolul de părinte nu este deloc ușor pentru că trebuie să alegi ce este mai bun pentru copilul 
tău și să te asiguri că el se va dezvolta sănătos, într-un mediu plăcut. Mai mult decât atât, părinții 
trebuie să fie prezenți oriunde, la orice oră pentru copiii lor și să vegheze asupra lor chiar dacă acest 
lucru pare uneori imposibil din cauza treburilor casnice sau a stresului de la locul de muncă. 

Familia este privită de multe ori ca o instituție socială, este prima școală prin care trece 
copilul și în care învață regulile de bun simț și ce înseamnă responsabilitatea și respectul. În acest 
sens, rolul părinților în educația copilului este acela de-i îndruma, de a-i ocroti și de a le oferi 
mediul propice învățării. 

 Dacă respecți câteva reguli în educația copiilor, vei vedea că educarea unui copil este un 
lucru plăcut, și uneori, chiar distractiv! În cele ce urmează vom vedea care sunt cele 10 reguli de aur 
pe care trebuie să le respecți ca părinte în educarea copilului tău: 

 Fii un adevărat model pentru copilul tău: 
 De multe ori, părinții uită că un copil este foarte atent la detalii și are tendința de a imita orice 

vede. De aceea, este extrem de important să fii un model pentru copilul tău, să ai grijă la modul în 
care te îmbraci, cum vorbești, cum te porți cu cei din jur. Nu adopta acel tip de educație în care doar 
vorbele contează. De cele mai multe ori, copiii învață regulile simple din comportamentul tău.  

 Nu țipa și nu ridica tonul 
 Un copil nu trebuie educat în teroare, cu țipete și urlete. Dacă vrei să fii un părinte autoritar, 

îți poți impune regulile și fără să ridici tonul și fără să te folosești de frica copilului pentru a obține 
ceea ce îți dorești. Rolul părintelui în educație nu este acela de a crește un copil în teroare, închis 
într-o colivie de unde nu se poate exprima liber și nu poate lua propriile decizii. 

 Înțelege-ți copilul 
 Educarea unui copil trebuie să fie privită ca un dialog deschis și continuu. Explică-i copilului 

ce așteptări ai de la el, dar în același timp, învață să îl asculți și să îi înțelegi nevoile 
 Folosește cu moderație recompensele 
 Unii părinți recurg la anumite metode mai mult sau mai puțin eficiente pentru a fi sigură că 

cel mic învață o lecție. Chiar dacă se recomandă ca la o anumită perioadă de timp să îți 
recompensezi copilul pentru comportamentul său exemplar, ai grijă să nu duci acest obicei la 
extrem și să începi să recompensezi orice mică faptă bună. Copilul nu trebuie învățat să facă 
anumite lucruri doar pentru că primește la sfârșit o recompensă, ci totul ar trebui să pornească din 
inițiativa sa. Același lucru se întâmplă și în cazul pedepselor.  

 Stabilește reguli clare 
 Dacă vrei să fii tipul de părinte autoritar, asigură-te că regulile tale sunt clare și ușor de 

înțeles pentru cel mic. Dacă vrei să te asiguri că a înțeles tot ce i-ai spus, pune-l să repete regulile. 
În acest fel, le va și învăța. Însă, rolul părinților în educația copiilor nu este acela de a da reguli 
peste reguli, ci de a oferi un exemplu de urmat copiilor. 

 Nu îi spune că este un ”copil rău” 
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 Nu de puține ori auzim de la părinți că adresează copiilor lor expresii precum ”ești un copil 
rău!”, ”X de ce poate fi cuminte și tu nu?”, etc. Poate ai impresia că aceste expresii îl vor determina 
pe copilul tău să adopte un comportament civilizat, dar adevărul este că în timp, el va începe chiar 
că creadă că este un copil rău, își va forma o imagine proastă despre el, iar stima de sine va scădea 
considerabil. Prin urmare, este de preferat să eviți astfel de expresii pentru ele nu îți vor aduce 
rezultatele dorite. 

 Nu îi reproșa anumite lucruri 
 O altă expresie folosită de obicei de părinți este: ”Am renunțat la tot pentru tine”. Chiar dacă 

expresia a fost spusă la nervi, copilul se va simți nedorit și se va simți vinovat pentru faptul că el e 
sursa nefericirii tale. Un copil nu ar trebui să audă niciodată din gura părinților această expresie 
pentru că îl va demoraliza complet și îl va face să adopte un comportament de indiferență față de 
lucrurile care se întâmplă în jurul lui. 

 Laudă-l atunci când face un lucru bun 
 Copilul tău a ajutat o bătrânică să treacă strada? Laudă-l și las-l să știe că ești mândră că ești 

mama unui copil atât de politicos și săritor la problemele celor din jur. Desigur, lauda prea multă 
strică, așa că nu începe să îl lauzi pentru orice mic gest (ca și în cazul recompenselor). La fel nu 
trebuie să exagerezi nici cu reproșurile pentru că poate observa că atenția lui e maximă atunci când 
face năzbâtâi și atunci va continua să facă doar boacăne pentru a fi sigur că ți-a atras atenția. 

 Ignoră șantajul emoțional 
 Da, știm, e greu să îți vezi copilul plângând. Dar învață să faci diferența dintre un plâns real 

și un plâns fals. Copiii plâng mult, uneori cu motiv, alteori pentru că vor să obțină ceva. Important e 
să înveți să ignori acele plânsete fără rost, mofturi, dacă nu vrei să crești un copil răsfățat. Nu uita că 
fiecare copil este special în felul lui 

 Nu există un ghid al educației pe care părinții să îl poată aplica asupra copiilor lor pentru că 
fiecare copil este diferit și învață în felul lui. Așa că, evită să îți compari copilul cu copiii prietenilor 
tăi, cu colegii lui de grădiniță sau școală pentru că nu este cazul. Fiecare copil este unic în felul lui, 
iar comportamentul lui diferă în funcție de etapa de dezvoltare în care se află, dar și de 
evenimentele din viața sa. Rolul părinților în educarea copiilor este unul hotărâtor pentru viitorul 
copilului, așa că asigură-te că cel mic are condițiile necesare pentru o dezvoltare armonioasă. 

 După cum spuneam, familia este o instituție socială, prima școală în care copilul învață 
bunele maniere, învață să fie responsabil, să se respecte pe sine și să îi respecte pe cei din jurul lui, 
să ia propriile decizii și să și le asume, și lista poate continua la nesfârșit. Toate aceste reguli în 
educație nu se învață în cadrul unor cursuri, ci din mers, din plimbările cu părinții, joaca de 
weekend sau prin observarea comportamentului acestora. 

 În concluzie, părinții sunt obligați (cel puțin moral) să îi ofere copilului o educație, cei ”șapte 
ani de acasă”, să îl pregătească pentru viață și să îi contureze comportamentul și să îi dezvolte 
personalitatea. Rolul părinților în educarea copiilor este unul deosebit de important, hotărâtor pentru 
viitorul celui mic. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI POPULARE  
ÎN SERBĂRILE PREŞCOLARILOR 

 
Profesor pentru învăţământ preşcolar PETRUSE-GOINA ALINA 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Budureasa- Bihor 
 
“Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, 

de călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe”(D. Almas). 
Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, 

să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sădim în suflet 
aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de 
unde veni şi cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să înţeleagă 
imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în 
care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul 
neamului. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită 
cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale. Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune 
în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii 
reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi rolul important 
pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste 
timp. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităţilor de vârsta şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor a unor evenimente tradiţionale - Crăciunul, Moş Nicolae, etc 
– copiii având posibilitatea să cunoască frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi 
obiceiurilor româneşti, armonia limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, a colindelor, 
pluguşorului, sorcovii, transmit urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale 
românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu 
expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne şi în comorile 
înţelepciunii populare. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează. Noi 
educatoarele încercăm să transmitem din generaţie în generaţie, portul, graiul, obiceiurile şi datinile 
aşa cum le-am moştenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor populare şi a 
obiceiurilor româneşti o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii care creează 
copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice. Copiii 
trebuie să interpreteze diferite roluri; cântăreţ, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, 
formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice. 

Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru 
realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor 
culminează în ziua desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, 
pregătirea şi participarea la serbări este acţiunea în care copilul se obişnuieşte să trăiască în colectiv, 
să se debaraseze de timiditate. 
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Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în serbările preşcolare am pornit de la 
ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educaţional ca serbările şcolare. Pentru copii ele reprezintă o distracţie veselă, plăcută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii. 
Învăţând copiii să desfăşoare “Serbarea pomului de iarnă” , îi implicăm în interpretarea unor roluri 
pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor pentru diversele “spectacole” urmărim atât 
un efect artistic cât şi pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi 
păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta şi 
să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumaţiilor şi decorurilor, de participare afectivă a copilului. 

Când bat la porţile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita 
frumuseţe a datinilor strămoşeşti şi scoatem din comoara inimii şi din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul şi costumul popular specific sărbătorilor. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care să respecte tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare şi prelucrare a repertoriului specific vârstei preşcolare ce cuprinde în forme 
tradiţionale poezii şi cântece specifice Crăciunului . 

Costumele populare, ia şi catrinţa, brăcirile şi opincile, cămaşa şi iţarii sunt primenite şi 
pregătite pentru spectacolul mult aşteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivităţi prin 
ornarea şi decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru 
copii ,ei descoperind tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt şi 
preţuiesc frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare ( Haţegana, Sârba) 
dă posibilitatea de a cunoaşte sufletul ţăranului român, raritatea portului şi cântecului popular. 

Dansurile populare prin frumuseţea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de copii şi 
interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează ,tonifică şi energizează gândirea, 
memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul 
nu este trăit, nu poate pune în rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 
gândiţi-vă ca priviţi un moment, oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiţiei o 
datorie şi o onoare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1.Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 
2.Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 
3.Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 
4.Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în 

optimizarea procesului de învătământ 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Ed. Peța Alexandra-Ancuța 
 
 Copilul este un dar , o binecuvântare ,venită de acolo...de undeva...așa că , iubiți-l 

necondiționat .  
El este BUCURIA , este FERICIREA familiei .  
 
 Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin 

primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi 
continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor statuturi şi roluri succesive (socializare 
continuă sau secundară). 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului se dezvoltă în familie (deprinderi igienice, 
de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta 
asupra întregii personalităţi. 

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi 
solicită pe copii. 

 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 
părinţii sunt primii educatori ai copilului. Aceștia sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le 
asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea lor în concordanţă cu nevoile individuale și de grup . 

Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea 
copiilor respectând normele în vigoare . 

 Grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare 
copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. 

 Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este 
responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi 
responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important 
parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 

 Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un effect reconfortant. 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici 
copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, 
formele geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să 
comunice... Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi 
părinţii care trebuie să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte 
cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună și să răspundă totdeauna la întrebările copiilor . 

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, 
educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile 
cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. 
Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în 
parteneriatul educaţional. Implicarea, ca agenţi ai educaţiei, a diferitelor instituţii şi persoane din 
comunitate dezvoltă în prezent o imagine complexă şi dinamică a influenţelor educaţionale. 
Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de 
specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce 
întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor. 

ÎMPREUNĂ PENTRU BINELE COPIILOR” 
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Rolul şi importanţa serbărilor şcolare 
 

Prof. PICĂ COSTEL 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MANGALIA 

Judeţul CONSTANŢA 
 
“Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei…pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără 

viaţă, dar educatorul creează un chip viu. Uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi 
Dumnezeu”(Sf. Ioan Gură de Aur). 

 Pentru un an şcolar plin de zâmbete, succes şi note mari sunt recomandate, pe lângă 
seriozitate şi spor la învăţat, activităţile recreative şi serbările şcolare. Ele contribuie la dezvoltarea 
personalităţii armonioase a copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă 
vârstă şi organizează raţional şi plăcut timpul liber.  

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi 
interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări 
pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când 
fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol 
artistic trebuie privită ca un scop în sine, de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor.Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le 
împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 
iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

 Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, 
astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele 
coordonatei temporale. 

Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei.  

 Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să 
evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În 
procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, 
dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor 
asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie 
la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente 
nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de 
răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a 
învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
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artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maxima bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţi, întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. Ele sunt un izvor de bucurii şi 
satisfacţii care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice 
cât şi estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri: cântăreţ, dansator, povestitor, creator de 
obiecte artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice. Serbările au o 
importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, transmit un anumit 
mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop 
comun, reuşita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua 
desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, pregătirea şi participarea 
la serbări este acţiunea în care copilul se obişnuieşte să trăiască în colectiv, să se debaraseze de 
timiditate.Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o atmosferă plină 
de plăcere, bucurie. 

 În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor , nu există un alt element artistic care să poată fi 
aplicat multilateral în ansamblul procesului educational, ca serbările şcolare. Pentru copii, ele 
reprezintă o distracţie veselă, plăcută, iar pentru educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul 
bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii. Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor 
pentru diversele "spectacole" se urmăreşte atât un efect artistic, cât şi pedagogic, căutând un imbold 
pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. Pentru a 
avea o influenţă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta şi să-l afecteze 
psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a costumaţiilor 
şi decorurilor, de participare afectivă a copilului. 

 O activitate interesantă și care cultivă și descoperă talentele copiilor este serbarea şcolară. 
Aceasta are un caracter stimulator atât pentru micii artisti, cât și pentru parinţii lor. Cu această 
ocazie se cultivă talentele copiilor, calitaţile de ritm, graţie, armonie, se poate găsi pentru fiecare un 
rol potrivit, locul într-o anumită formaţie (de dans, piese, montaje-literare, dramatizări). Prin 
conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui copil în parte, contribuind și la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. În 
plus, dezvoltă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, 
gustul pentru frumos. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a profesorului, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini, reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Prin organizarea serbărilor, 
în parteneriat cu părinţii, dezvoltăm la copii dragostea pentru frumos. 
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Importanța activităților educative realizate 
în parteneriat cu părinții 

 
Autor articol : Prof. Pinghireac Simina-Elena 

Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani 
 
„Un copil este ca o sămânță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită 
de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina 
Petrea 

 Școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga 
societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea 
între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala 
colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul 
dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de 
muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de 
activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim pe larg despre modul în care 
aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă.  

 Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite 
părinților privind aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

 Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Informarea şi formarea părinţilor în ceea 
ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind 
educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie 
să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această materie 
trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul 
lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară.  

Participarea părinților la activitățile demonstrative a permis acestora să fie proprii evaluatori 
ai copilului și posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele profesoarei-diriginte, cât și a 
colectivului din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă 
familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța 
colaborării cu școala și beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea școlii va fi 
conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul școală- familie este 
copilul care treptat, prin modul de comportare, va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat și 
își va descoperi părinții ca parte importantă a educației sale. Familia educă prioritar copilul, școala 
continuă pe coordonate noi tot ce s-a făcut și s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, 
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socitatea, viața, sub toate aspectele, considerate pe bună dreptate, cel mai mare dascăl. Organizaţia 
şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii, dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să 
iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună 
părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la 
formarea părinţilor: 

• Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii. 

• Vizita – este o deplasare scurtă, de cel mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul uneia sau mai multor zile care are ca scop recreerea 
şi refacerea psihofizică a elevilor, dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin 
observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii, fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata 
de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere 
a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 
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• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale 
oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în 
relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa 
copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și 
date concrete; 

• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii ; 
• Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 

(vizite la patiserii, fabrici, stomatolog, cabinete medicale, spitale, cămine de nefamiliști, orfelinate, 
cămine-bătrâni neajutorați); 

• Activități de voluntariat realizate în parteneriat cu familiile tuturor copiilor ; 
• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 

didactic; 
• Convorbirile cu familia (care pot avea loc spontan sau organizat din inițiativa profesorului 

sau a părinților ) ; 
 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 

gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. Un real 
parteneriat între școală și familie/ părinți nu este cel înscris pe o coală de hârtie, semnat de părinte 
şi director, ci este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este 
succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 
Bibliografie :  
 Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura 

„Aramis”, 2002; 
 Agabrian, M., Şcoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iaşi, 2006; 
 Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate : ghid pentru cadrele didactice, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;  
 Joiţa, E., Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, 2003; 
 Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., 

Bucureşti, 1997; 
 Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972; 
 Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,www.1educat.ro; 
 Pescaru, Băran, Adina, Parteneriat în educaţie ,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004;  
 Balan, D.Petrovai, S.Tinca, E. Raduly, „Ghid pentru părinţi”, Editura CCD,Cluj, 2000; 
 
 Stern, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1972 
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IN AṢTEPTAREA LUI MOṢ CRӐCIUN 
 

PINTEA GAROFITA 
 
Copiii sunt aṣezati în semicerc,fiecare având în mânuṭӑ câte o jucӑrie 
În scenӑ intrӑ “Moṣ Cӑaciun” ṣi “Renul”-care trage o saniuṭӑ dupӑ el. 
 

Copiii cântӑ ṣi danseazӑ: 
 
Prin pӑdurea-nzӑpezitӑ 
Se-aud zurgӑlӑi sunând 
E o sanie grӑbitӑ 
Pe zӑpadӑ-alunecând. 
 Vine,vine,Moṣ Crӑciun 
 Toṭi copiii ies în drum 
 Sӑ primeasc toṭi acum  
 De la Moṣ ceva bun: 
 Un pisoi sau un cӑṭel 
 Sau un urs mai mӑricel 
 O pӑpuṣӑ sau un ceas 
 Sau ce-o mai fi rӑmas. 
Este veselie mare  
Fiecare are-un dar 
Moṣul drag cu barbӑ albӑ 
Va pleca pe drumuri iar  
 Uite pleacӑ Moṣ Crӑciun 
 Toṭi copiii ies în drum  
 Sӑ-l petreacӑ toṭi acum  
 C-au primit ceva bun 
 Ṣi sӑ vinӑ ṣi la anul 
 Ca ṣi acum.  
Renul 
Eu sunt Renul lui Moṣ Crӑciun-bis 
Ṣi sunt fericit acum-bis 
C-am adus sania-n drum-bis 
 
COPIII CÂNTӐ : 
 
El e Renul lui Moṣ Crӑciun-bis 
Ṣi-acum pleacӑ de la noi  
La copiii cu nevoi 
Ṣi noi cuminṭei copii 
Le trimitem jucӑrii 
 
PREZENTATOR 1  
 
Dragi parinṭi ṣi dragi bunici  
Iatӑ-ne pe toti aici  
La serbarea Pomului  
Bucuria omului  
Piticuṭe ṣi pitici  
V-am aṣteptat cu nerӑbdare  

Pentru cӑ este prima noastrӑ serbare 
 
PREZENTATOR 2. 
 
Bine-aṭi venit dragi invitaṭi 
La serbarea de Crӑciun 
De vom greṣi,sӑ ne iertati 
Cӑci suntem mici ṣi emoṭionaṭi 
În sӑnioare sӑ ne-aṣezӑm 
Ṣi-n calea Mosului sӑ plecӑm. 
 
Cantec 
Hai cӑluṣeii sӑ-i înhӑmӑm 
Ṣi sӑ plecӑm departe 
În sӑnioare sӑ ne-asezӑm 
La drum voioṣi plecӑm 
R. Prin omӑtat alunecam 
 Clopoṭeii îi sunӑm 
 Cling,cling,cling 
 Cling,cling,cling 
 Veseli alergӑm 
Fugi prin zӑpadӑ tot în galop 
Mânӑ cӑluṭul mai iute 
Bate ṣi tropӑie:trop,trop,trop 
Frig nu mai e deloc 
 R. Alergӑm,ne jucӑm 
 Pe Moṣ Crӑciun îl aṣteptӑm 
 Suntem mici,dar voinici 
 Ṣi frigul înfruntӑm 
Ia mai opreṣte cӑluṭu-n loc 
Lasӑ-l sӑ se-odihneascӑ 
Bate ṣi palmele:poc,poc,poc 
Frig nu mai e deloc 
 R. Alergӑm ,ne jucӑm 
 Pe Moṣ Crӑciun îl aṣteptӑm 
 Va veni,va veni  
 Cu saci de jucӑrii.  
 
COPIL1 
Iarna cea geroasӑ  
A sosit acum  
Bulgӑri de zӑpadӑ  
Îṣi fac loc pe drum  
 
Veselia-i mare  
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Pentru noi cei mici 
Ce-alergӑm pe stradӑ  
Ca niṣte voinici. 
  
CÂNTEC 
REF. 
Fulgi de nea mii ṣi mii 
Strada si pomii au haine-argintii 
Fulgi de nea, cad din cer 
Nasul ṣi-obrajii sunt roṣii de ger 
 
 Mii de stele de zӑpadӑ 
 Vin din nori pufoṣi ṣi g 
 Neaua s-a depus pe stradӑ 
 Hai cu sania copii. 
  
 Voie bunӑ,veselie 
 Râs cu poftӑ,nebunii 
 Iarna e o bucurie 
 Când vin fulgii argintii.  
  
COPIL 3.  
Iatӑi-i pe deasupra mea  
Zboarӑ primii fulgi de nea  
Ṣi-mi ṣoptesc în dulce grai:  
-Scoate sania,ce stai ?  
 
Iarnӑ albӑ cu ninsoare  
Lasӑ-ne un pic de soare  
Stai cӑldurӑ cӑ acuṣi  
Vom porni pe sӑniuṣ  
 
COPIL 4.  
Ṣade omul de zӑpadӑ  
În grӑdinӑ lângӑ stradӑ  
L-am fӑcut cu mâna mea  
Din covorul alb de nea.  
  
Nasu-i un ardeu  
Ochii-s de cӑrbune  
Mӑtura sub braṭ 
Îi stӑ de minune.  
  
COPIL 5  
Ṭanṭos stӑ-n ogradӑ  
Parcӑ-i o minune 
Omul de zӑpadӑ  
Cu ochi de carbune.  
Dintr-un morcov nasul  
Cuṣma –i o tigaie  
Ṣi-n jur la tot pasul  
Mare hӑrmӑlaie. 

 
COPIL 6. 
Am o sӑnioarӑ 
Mӑ poartӑ mereu 
Din zori panӑ searӑ 
Dupӑ placul meu. 
 
Dragӑ sӑniuṭӑ, 
Mai fӑ un popas 
De-oi cӑdea, drӑguṭӑ 
Rӑmân fӑrӑ nas.  
 
CӐNTEC:”Ce-i atâta gӑlӑgie” 
 
COPIL 7. 
 
Brӑduleṭ,brӑduṭ drӑguṭ 
Ninge peste tine 
Haide,hai în casa mea 
Unde-i cald ṣi bine. 
 
Pomul de Crӑciun te fac 
O, ce bucurie! 
Cu betealӑ-am sӑ te-mbrac 
Ṣi steluṭe-o mie. 
 
COPIL 8. 
 
Braduleṭ plin de culori 
Ṣi de daruri multe 
Ai venit aici la noi 
De pe vârf de munte. 
 
COPIL 9.  
Brӑduleṭ cu strai de nea  
Ṣi steluṭe-o mie  
Tu în fiecare an  
Mi-aduci bucurie.  
 
Ṣi fetiṭe ṣi bӑieṭi  
Bӑtând din mânuṭe  
Ne-am juca ṣi ṭi-om cânta  
Cântece drӑguṭe.  
  
CÂNTEC :”Un braduṭ mititel “ 
 
COPIL 10.  
Fulgii albi încep sӑ cadӑ  
Moṣ Crӑciun ca sӑ îi vadӑ  
Sӑ stie sӑ pregӑteascӑ  
Bradul sӑ împodobeascӑ  
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COPIL 11.  
-Moṣ Craciune tu sӑ vii  
Cu mulṭi saci de jucӑrii  
Sӑ nu uiṭi cӑ grupa micӑ 
Deṣi este cam piticӑ  
A-nvӑṭat sӑ-ṭi spunӑ ṭie  
Cântece ṣi-o poezie.  
  
COPIL 12.  
Bunule,frumos Crӑciun  
Adu-ne un an mai bun 
Sӑnӑtate la parinṭi  
Ṣi bunicilor cuminṭi.  
 
CÂNTEC :” E noapte ṣi-n poartӑ îmi bate“  
  
COPIL 13.  
Vӑd cӑ Moṣul nu mai vine  
Poate cӑ s-a rӑtӑcit  
El colindӑ-ntreaga lume  
Si-i e greu sӑ umble-atât 
 
COPIL 14.  
Fiṭi pe pace,astea-s glume  
Moṣul nu se rӑtӑceṣte  
El colindӑ-ntrega lume  
Peste tot ce vrea gӑseṣte.  
 
COPIL 15.  
Vӑ mai spun ṣi eu sӑ ṣtiṭi  
Cӑ de nu vom sta cuminṭi 
Moṣul o sӑ se mâhneascӑ 
Ṣi pe noi sӑ ne-ocoleascӑ 
 
Ridic ochii cӑtre cer  
Sӑ vӑd steaua ce rӑsare 
-Unde-i Moṣul, ce sӑ-i cer? 
Va veni la mine oare? 
 
CÂNTEC:”Încӑrcat cu coṣuri pline” 
 
COPIL 16. 
Chiar aṣa este copii 
Vremea-i rea ṣi ceaṭa-i deasӑ 
Moṣu-nfruntӑ vijelii 
Tot umblând din casӑ-n casӑ, 
Ca sӑ lase jucӑrii 
Celor mai cuminṭi copii. 
 
COPIL17. 
-Iatӑ! i se vede sacul! 
Pregӑtiṭi-vӑ cӑ vine, 

Sӑ-l primim cum se cuvine 
Sӑ strigӑm însufleṭiṭi: 
-Moṣ Crӑciune,Bun venit! 
 
(Intrӑ în scenӑ” Moṣ Crӑciun ) 
 
COPIL 18. 
-Bine-ai venit,Moṣ Crӑciune 
Te aṣteptam cu nerӑbdare 
Cӑ ṭi-e frig de mult o ṣtim 
Însӑ noi ne-am pregӑtit 
Cât mai cald sӑ te primim 
 
Lângӑ sobӑ am pus  
Scӑunelul ca sӑ stai  
Ṣi-o mӑsuṭӑ am adus, 
Pentru daruri sӑ o ai. 
  
COPIL 19..  
E sӑrbӑtoarea de Crӑciun  
Cântaṭi,cântaṭi copii.  
E sӑrbӑtoarea de Crӑciun  
Sӑ fim cu toṭi mai buni.  
  
COPIL 20. 
Se-apropie Crӑciunul  
Vin sӑ te rogi cu mine,  
Iisus se naṣte astӑzi  
Copile pentru tine. 
  
COPIL 21.  
Se-apropie Crӑciunul  
Cu bradu-mpodobit  
Iisus ne cere-n tainӑ  
Sӑ-ngenunchem smerit.  
  
COPIL 22.  
S-a nӑscut în miez de noapte 
Prunc drӑguṭ,frumos.  
Îngerii ne spun în ṣoaptӑ  
Cӑ-i Iisus Hristos.  
  
COPIL 23.  
A bӑtut la uṣa noastrӑ  
Cӑtre searӑ Moṣ Ajunul  
Sӑ ne-aducӑ veste bunӑ  
Cum cӑ mâine e Crӑciunul.  
  
COPIL 24.  
Ṣi cântӑ-n inimile noastre  
Aprinse,bucuria. 
Azi s-a nӑscut un salvator 
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Azi s-a nӑscut Mesia.  
  
COLINDӐ :”Astazi s-a nӑscut Hristos “  
  
COPIL 25.  
Moṣule,te-aṣ întreba  
Care e pӑrerea ta? 
Am cântat,suntem cuminṭi,  
Ascultӑm toṭi pe parinṭi  
Aṣteptӑm cu nerӑbdare 
Un cadou “atât de mare!”  
 
“ANUL VECHI”  
Eu sunt anul ce-a trecut  
Ṣi cu rele ṣi cu bune 
Dumnezeu cel milostiv 
Ne-a dat de toate-n lume 
Eu vӑ las cu sӑnӑtate 
Ṣi c-un an plin cu bucate 
La mulṭi ani cu sӑnӑtate!  
 
“ANUL NOU” 
Nu vӑ uitaṭi cӑ sunt mic 
În curând voi fi voinic 
Ṣi-am s-aduc în lumea toatӑ 
Liniṣtea mult aṣteptatӑ 
Anul Nou eu mӑ numesc 

Ṣi sӑ ṣtiṭi cӑ vӑ doresc, 
Tuturor aici de faṭӑ 
S-aveṭi de toate pe masӑ 
Ṣi-nṭelegere în casӑ, 
Mai mulṭi bani în buzunare  
Ṣi mult soare-n calendare! 
 
PLUGUṢORUL: 
La ureche clopoṭei 
Ia strigaṭi odatӑ mӑi, 
Anul nou s-a luminat 
Ṣi ne-am pornit la urat, 
 
Ia mai mânati mӑi flӑcӑi  
Ṣi sunaṭi din zurgӑlӑi,hӑi,hӑi…..! 
 
A fost vremea mai demult  
Dar noi nu ne-am priceput 
Cӑ abia pocnim din bici.  .Bici din fire de 

mӑtasӑ 
Bine v-am gӑsit acasӑ. 
Bici cu fir de busuioc, 
Sӑnӑtate ṣi noroc! 
 
Ia mai mânaṭi mӑi flӑcӑi 
Ṣi pocniṭi din bice mӑi,hӑi,hӑi…! 
 

SE COLINDA ”MOS CRACIUN CU PLETE DALBE” 
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Importanța activităților educative realizate 
în parteneriat cu părinții 

 
Autor:PINTILIE DANIEL-GHEORGHIŢĂ 

Şcoala Gimnazială Topile-Jud.IAŞI 
 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 Cu bune şi cu rele, anii de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit. Cum au început deja să se 
usuce frunzele şi să se ascundă soarele, e clar: începe şcoala. Pentru un an şcolar plin de zâmbete, 
succes şi note mari sunt recomandate, pe lângă seriozitate şi spor la învăţat, activităţile recreative şi 
serbările şcolare. Ele contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, cultivă 
înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă şi organizează raţional şi plăcut 
timpul li ber.  

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria 
şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că 
memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia 
copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a 
oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea 
îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 
 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

 Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
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anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, 
astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele 
coordonatei temporale. 

Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

 Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să 
evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În 
procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, 
dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor 
asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie 
la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente 
nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de 
răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a 
învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

 Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții. 
Serbările școlare 

 
Profesor pentru învățământul preșcolar: 

Piperea Andreea Iulia 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu grădinița 
dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. 
Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
grădiniță. Familia și grădinița trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un 
rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
Între familie și grădiniță trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatoarei de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din perioada grădiniței deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 Serbarea reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale 
elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc 
,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea orizontului de 
cunoaștere a copiilor , îmbogățesc și nuanțează viața lor afectiva, le oferă prilej de a trai emoții 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări și emoții. De asemenea, munca laolaltă 
contribuie la dezvoltarea simțului de răspundere al fiecărui copil și al întregului colectiv prin dorințe 
comune de a obține rezultate bune, favorizează stabilirea unei discipline conștiente pe parcursul 
repetițiilor și in cadrul desfășurării lor. 

În concluzie, serbările din grădiniță, activitățile artistice în general sunt un altfel de joacă, o 
joacă a „ micilor actori ” , o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacția ce se citește pe 
fata lor cu ocazia interpretării unor roluri sau cu prilejul, recitărilor. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR PÎRȘAN IONELA CĂTĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEȘTI CRÂNGURILE 

JUDETUL DÂMBOVIȚA 
 
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca 

azi” – Boutin şi During, 1994. 
 
Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații 

mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. 
Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul 
este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre preocupările și 
modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu își găsește 
singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. 

Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, 
caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice 
și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-
au manifestat interesul șiaprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi 
co-curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în 
completarea Curriculum-ului Naţional, iar în al doilea, separarea de activităţile formale obligatorii.  
Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul 
părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 

Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Observarea 
sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a 
problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora permite 
adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi 
problemele deja instalate. 

Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii 
noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, 
care au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat 

820



relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea 
faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școala noastră. 

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este 
de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
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Iniţiative în parteneriatul familie - şcoală 
 

Şcoala Gimnazială Milcovu din Deal 
Prof. înv. primar: Pîrvu Carmen Monica 

 
1. Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei tinerilor. 
 Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 

copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia.  

 Familia ocupa un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga 
perioadă a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre 
mediile de socializare şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l 
introduce pe tânăr în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi 
fireşti mijloace.  

 Familia oferă primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de 
conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

“Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu)  

 Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct – 
prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către 
membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită 
oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv 
în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare 
în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se 
face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral.  

 Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 
activităţii comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a 
responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, 
deprinderile şi aptitudinile fiecărui adolescent. 

2. Reglementarea ştiinţifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică şi 
permanentă a celor doi factori de instruire, familie – şcoală, şi presupune unitatea influenţelor 
educative şi continuitatea muncii de formare a tânărului. 

 Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a adolescentului, şcoală impune colaborarea cu 
familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de 
elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoală.  

 S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea 
tinerilor.  

 Au supravieţuit şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu 
rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele sociale nu 
motivează absenţa lor, pentru că scoală are acelaşi rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală 
problemele muncii de educaţie devin mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala 
constituind pentru tânăr un mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa enorm 
dezvoltarea sa. O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind 
instrucţia), dar familia rămâne implicata chiar şi în realizarea acestora. Fără participarea părinţilor 
efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat sau deformat. Aşa cum arata 
şi H. H. Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se loveşte 
de opoziţia sau indiferenţa din partea părinţilor”.  
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 Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, 
sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor 
sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine o eficienţă 
maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală. 
Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de 
acţiune. 

 Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va 
obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 

 Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, 
urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, 
orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei generaţii. 

Colaborarea şcolii cu familia se realizează în diferite forme: 
• comitetele de părinţi – sunt forme organizate de colaborare între şcoală şi familie ducând la 

perfecţionarea procesului de instruire şi educare a elevilor;  
• vizitele la domiciliul elevilor; consultaţii individuale; corespondenţa cu familia. 
 Vizitele la domiciliul elevului oferă posibilitatea de cunoaştere concretă a condiţiilor 

specifice din fiecare familie şi pe această bază se pot lua, de comun acord, măsurile ce se impun ca 
fiind cele mai adecvate în vederea asigurării unui progres continuu în dezvoltarea copilului. Vizitele 
sunt din timp planificate şi planificarea se referă la toţi elevii clasei nu doar la cei ce prezintă vreo 
problema. (S-au cam abandonat aceste vizite şi de ce să nu recunoaştem, se fac la elevii care solicită 
bursa sociala). 

 Formele colective de colaborare – adunări cu părinţii, consultaţii colective, lectorate pentru 
părinţi – pot îmbrăca structuri diferite şi pot avea conţinut variat. Astfel, adunările cu părinţii 
(organizate periodic) pot fi destinate fie unui bilanţ al activităţii elevilor (subliniindu-se contribuţia 
familiei, eventualele deficienţe – cu tact – şi măsurile ce se impun a fi adoptate), fie dezbaterii unor 
teme psiho – pedagogice în vederea informării părinţilor cu aspectele teoretice necesare activităţii 
lor practice (de pildă probleme ca: organizarea regimului de viata al elevilor în familie, orientarea 
şcolara şi profesională, alegerea şi dezvoltarea lecturii etc., toate în funcţie de specificul vârstei).  

 Lectoratele cu părinţii includ cicluri de expuneri cu caracter pedagogic sau psihologic, 
sistematic organizate (pe şcoală), asigurând comunicarea unui sistem de informaţii, metodologii de 
lucru, forme de activitate, posibil de folosit în familie. 

 Lipsa de colaborare duce spre un eşec şi, din nefericire, cel învins este copilul, pentru care 
dorim tot, pentru care visăm tot ce este mai bun . 

 Implicarea familiei în activitatea şcolară a copiilor se desfăşoară pe doua coordonate: 
a) relaţie părinte – copil: controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, ajutor în 

îndeplinirea sarcinilor, suport moral şi material; 
 b) relaţia familie – şcoală, contactul direct cu profesorul sub forma:o reuniune de informare 

a părinţilor cu privire la documentele privind reforma curriculară; consultarea părinţilor la stabilirea 
disciplinei (lor) opţionale, alcătuirea schemelor orare ale clasei şi programului şcolar al elevilor; 
activarea asociativă a părinţilor prin Comitetul de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea de 
cuprindere la cursuri a tuturor elevilor, la îmbunătăţirea frecvenţei acestora, în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extracurriculare; lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucru practice, 
vizite, excursii, serbări aniversare; reuniuni comune cu elevii şi părinţii. 

 
Bibliografie: 
1. Balan, D.Petrovai, S.Tinca, E. Raduly, „Ghid pentru părinţi”,Editura CCD,Cluj, 2000 
2. Canfield Jack, „Supă de pui pentru suflet de copil”- Ed. Amaltea, Bucureşti, 2000 
3. Faber Adele, Mazlish Elaine, „Comunicarea eficientă cu copiii – acasă şi la şcoală”, Ed. 

Curtea veche, Bucureşti, 2002 
4. ***- „Educaţie pentru democraţie prin joc”, micro-proiect în cadrul programului PHARE 

PENTRU DEMOCRAŢIE, 1996-1997 
  

823



Serbarea de Moș Crăciun /Datini și obiceiuri de iarnă 

Profesor învățământ preprimar: Pîrvu Georgica 
Grădinița P.P. ” Amicii” Constanța 

Copiii intră în scenă pe melodia: Stille Nacht , apoi interpretează pe rând următoarele colinde 
în limba germană: 

1. Still, Still;
2. Klingglȍckchen;
3. O Tannenbaum;
4. Pferdchenlauf.

Se trage cortina. 
Copiii: Primiți colindătorii? 
Gazdele( un băiat și o fetiță): 

Primim,primim! 
Colind: Iată, vin colindători 
Un copil: Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe- acest pământ, 
Nu e alta mai frumoasă 
Decât Crăciunul cel Sfânt. 
Un copil: Noi am pregătit colinde 
Și din suflet le cântăm 
Bucurii și sănătate  
În plugușor vă urăm. 
Poezii am pregătit 
Și sub bradu- mpodobit 
Noi frumos le- om recita 
Cântecele vom cânta. 
Toți copiii vor recita versuri pentru Moș 

Crăciun. 
Apoi vor cânta colindele: 
1. Moș Crăciun cu plete dalbe,
2. Domn, Domn să- nălțăm;

3. Astăzi s- a născut Hristos,
4. Deschide ușa creștine,
Un copil:
Hai să facem mai mult loc
Să intre căprița- n joc!
Intră Capra :Cântecul Caprei 
Un copil:
Foaie verde trei scaieți
A venit ursul băieți!
Intră Ursul: Cântecul Ursului 
Un copil:
Abia a trecut Crăciunul
Și- a venit Revelionul
Toți băieții spun plugușorul 
Un copil:
Acum după ce- am urat
Ne- apucăm de semănat!Toate 
fetele spun sorcova Se trage 
cortina
Un copil:
Foaie verde lemn sucit 
Serbarea s-a ispravit!
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IMPORTANTA ACTIVITATII EDUCATIVE REALIZATE IN 
PARTENERIAT CU PARINTII 

 
Prof.inv.primar PIRVULESCU CORNELIA 

Scoala Primara Cocoreni 
 
 Putem pleca de la premisa ca educatia este un proces al carui scop esential este de a usura o 

anumita modificare de comportament.Parintii sunt primii profesori ai copilului care incep educarea 
acestuia in mediul familial. 

 Este binecunoscuta importanta activitatilor extrascolare ,deoarece completeaza activitatea 
scolara si educatia familiala.Noi,cadrele didactice ,trebuie sa initiem activitati care sa ofere familiei 
oportunitati de a participa alaturi de copil ,de a-si cunoaste copilul in diverse situatii. 

 Fara implicarea si ajutorul parintilor ,sistemul educational nu isi gaseste singur caile prin care 
isi poate imbunatati performantele si modul de lucru.Trezirea interesului pentru activitatea scolara 
este punctul de plecare spre taramul cunoasterii. 

 Educatia extrascolara realizata in parteneriat cu parintii permite implicarea elevilor in 
activitati optionale curriculare,angrenandu-i in forme specifice de verificare si aprecierea a 
rezultatelor. 

 Voi trece in revista cateva dintre activitatile educative realizate in parteneriat cu parintii: 
 -lectia- ca forma principal de organizare a procesului didactic creeaza situatii de invatare 

pentru copil,profesorul putand desfasura lectii unde parintii pot sa participle; 
 -vizita- este o deplasare scurta ,de cel mult o zi,unde ,de asemenea parintii pot participa; 
 -serbarile scolare-reprezinta evenimente de o importanta deosebita in activitatea elevilor si in 

viata familiilor acestora ,atat din punct de vedere afectiv cat si cognitiv.Acest tip de activitate 
extracurriculara reprezinta un prilej de manifestare inedita al talentului nativ al copilului.Sunt 
momente de bucurie atat pentru copii ,cat si pentru parintii lor, dand aripi imaginatiei, 
entuziasmului; 

 -lectoratele cu parintii,masa rotunda ,discutiile individuale ofera si ele ocazii in care parintii 
pot afla ,pot gasi solutii potrivite la diferite probleme aparute in relatia cu copilul. 

 Colaborarea dintre cadrele didactice si parinti se realizeaza potrivit obiectivelor si nevoilor 
educative ale unei perioade anumite din viata copiiilor.Scopul crearii acestor paarteneriate este o 
dorinta comuna de a ajuta elevii sa obtina rezultate foarte bune in acumularea cunostintelor la clasa. 

 De asemenea,parteneriatul reprezinta o componenta esentiala in organizarea si desfasurarea 
activitatilor in scoala si in clasa de elevi. 

 Un real parteneriat intre scoala si familie nu este cel inscris pe o coala de hartie ,semnat de 
parinte si director ,este o relatie activa de implicare si de o parte si de alta,este bucurie si 
tristete,succesul si esecul,este zbaterea si rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

 
Bibliografie: 
 Cernea Maria:”Contributia activitatilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

invatamant ,in “Invatamantul Primar”.nr.1.Ed.Discipol,Bucuresti,2000. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Înv. Pîslaru Daniela 
Liceul Teoretic ,, Paul Georgescu " , Ţăndărei 

 
 Pe fondul evoluţiilor de anvergură cunoscute de umanitate în ansamblul ei , în ultimele 

decenii problematica educaţiei se bucură de un interes din ce în ce mai deosebit. La toate nivelele, 
instanţe diverse ( persoane , organizaţii , partide, instituţii naţionale şi internaţionale) afirmă 
insistent că prezentul presupune şi impune ca toate persoanele să fie integrate în forme de educaţie 
adecvate , iar formarea se cere realizată permanent , deoarece doar în acest mod educaţia se 
dovedeşte folositoare dezvoltării indivizilor dar şi dezvoltării grupurilor , societăţilor, umanităţii în 
ansamblu . 

 Sub acest aspect , al necesităţii existenţei educaţiei în viaţa omului , în timp a apărut sintagma 
de Educaţie pentru toţi , sintagmă care a fost introdusă în limbajul de specialitate al ştiinţelor 
educaţiei după Conferinţa miniştrior educaţiei de la Jomtien ( Thailanda , 1990 ) . După cum ştim, 
parcursul educaţional al umanităţii a fost unul plin de piedici , dar care s-a concretizat într-un final, 
în diferite forme , adaptate societăţii zilelor noastre . Hopurile şi piedicile existente în evoluţia 
educaţiei în general nu au fost altceva decât false prejudecăţi care odată depăşite au dat frâu liber 
educaţiei in viaţa omului. Sunt convinsă că , cunoaştem cu toţii faptul că în vechime , în afară de 
partea financiară care făcea educaţia un obiect intangibil multor persoane exista o mare prejudecată 
, cum că , persoanele de sex feminin nu ar trebui să aibă acces la cunoaştere , lucru demonstrat a fi 
total greşit de istorie care în timp a dăruit omenirii dascăli eminenţi atât femei cât şi bărbaţi . 

 Educaţia din ziua de astăzi este un proces bazat pe un sistem constructivist , care a ajuns să 
vadă, să recunoască şi să-şi repare greşelile prin încastrarea în însăşi temelia sa a celor trei principii 
care ne fac să funcţionăm în mod normal ca societate , şi anume ,,Educaţia pentru toţi ", ,, Educaţia 
incluzivă" şi ,, Educaţia elementară" . 

 Educaţia elementară , sintagmă invocată în raportul către UNESCO, elaborat în anul 1996 de 
Comisia Internaţională pentru Educaţie sub coordonarea lui Jacques Delors se referă la 
învăţământul preşcolar şi primar de tip tradiţional sau alternativ , respectiv la intervalul cuprins între 
3 şi 12 ani . Fiind asociată cu cititul , scrisul şi calculul , educaţia elementară urmăreşte asigurarea 
unui corpus de cunoştinţe de bază precum şi instrumentele esenţiale ale procesului de învăţare , 
acestea din urmă făcând referire la capacitatea de a citi , de a scrie , de a se exprima oral şi scris , de 
a calcula şi de a rezolva probleme . Asimilate cât mai temeinic la momentul oportun instrumentele 
învăţării constituie o premisă atât pentru succesul şcolar al educaţilor , cât şi pentru succesul lor 
social . Educaţia elementară este esenţială pentru eliminarea inegalităţilor de toate tipurile şi poate fi 
considerată un veritabil ,, Paşaport pentru viaţă" . 

 După cum ştim , procesul educaţional are la bază educaţia antepreşcolară , în familie sau cum 
este denumită în mod popular ,,Cei şapte ani de acasă " . Procesul educaţional este săvârşit sub mai 
multe aspecte concretizate într-un termen -,, ontogeneza umană" , care integrează totalitatea 
schimbărilor de ordin biologic , psihic , social petrecute la nivel individual , devenind astfel o 
ontobiopsiosociogeneză . 

 Familia , reprezintă cadrul fundamental al derulării educaţiei timpurii, după cum subliniază şi 
Rose Laub Coser : ,, Se poate afirma că familia este locul în care se însuşesc deprinderile de bază 
(regulile de intercacţiune socială şi comunicare , igiena personală , responsabilităţile ) şi reprezintă 
un sprijin crucial în asigurarea succesului instituţiilor de tip secundar , spre exemplu grădiniţele şi 
şcolile " . ( Coser , 1974 , p. 43). 

 După cum ne putem da seama din citatul menţionat familia reprezintă rădăcina copacului 
denumit ,, Educaţie" din viaţa fiecrui copil. Copilul întotdeauna va privi centrul educaţional 
(grădiniţă , şcoală , liceu , facultate ) ca pe un izvor ce îi potoleşte setea de cunoaştere dar care nu va 
putea niciodată înlătura ideile , concepţiile şi convingerile căpătate în sânul familiei . 

 Cu alte cuvinte , chiar dacă şcoala îi va spune că un lucru este într-un anumit fel , va accepta 
ideea impusă de şcoală , o va pune în practică , dar întotdeauna în sufletul său va trăi cu impresia că 
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ceea ce a învăţat acasă de la mama sau tata era mai corect sau mai potrivit faţă de ceea ce îi spune 
şcoala . Din această cauză este importantă colaborarea şcoală-familie pentru ca informaţia cu care 
copilul soseşte în mediul educaţional şi care va sta la baza judecăţilor de valoare ale sale să nu fie 
denaturată sau eronată . 

 Un copil întotdeauna va folosi informaţia achiziţionată acasă ca pe o cheie în descifrarea 
restului de informaţii primite . Implicarea activă a părinţilor /familiei în viaţa educaţională a 
copilului desfăşurată în instituţii specialiutate reprezintă un pas colosal , vital în transformarea 
copilului într-un membru de valoare al societăţii .  

 Prin această participare activă , inclusiv părinţii de multe ori vor avea parte de un update 
educaţional şi de o reorientare socio-educativă în conformitate cu noile norme sociale. 

 Implicarea activă a părinţilor reprezintă deasemenea , prin puterea exemplului un pas 
important în culturalizarea tânărului viitor actor social . Dacă copilul îl vede pe tata sau mama că 
vine la şcoală , colorează pe o planşă , construieşte o machetă , ia câteva notiţe de ce nu ar putea să 
facă şi el ceea ce face părintele său , înseamnă că ceea ce face părintele său este un lucru bun . 

 Deoarece istoria ne-a demonstrat de nenumărate ori că puterea exemplului personal este mai 
puternică decât orice prelegere , parteneriatul şcoală –părinţi –familie va trebui întotdeauna să ţină 
cont de acest aspect în traseul educaţional propus . 

 Vremurile s-au schimbat şi uşor - uşor , societatea românească a evoluat din punct de vedere 
educaţional , aşa cum nu s-a mai întâmplat niciodată până acum . Trebuie să ţinem cont de faptul că 
avem nişte copii intelectual mult mai potenţi sub toate aspectele şi să încercăm cu toată puterea 
noastră să îi ajutăm şă-şi maximizeze acest potenţial în numele generaţiei de mâine şi a viitorului 
societăţii româneşti .  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

PIȘTA ALINA-BIANCA 
 
Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 

în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare.  

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă 
şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter. Educatorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din 
viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de 
efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea 
unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la 
reducerea ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra 
educaţiei tinerilor. Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se 
implică, transformând experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi 
îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare 
impresionante. Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea 
sarcinilor şcolare contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa 
unui mediu familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se 
corelează sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură. 

Anul acesta pentru serbarea de iarnă am cerut părinților să participe activ la realizarea 
acesteia. Am invitat ca fiecare părinte să confecționeze o parte din decorul pentru momentul artistic 
sau să realizeze costumele pentru sceneta propriu-zisă. Această activitate s-a derulat înainte cu o 
săptămână de programul artistic.Părinții au participat activ iar bucuria și satisfacția copiiilor a fost 
imensă,deoarece au lucrat împreună cu părinții lor.Tot împreună cu ei am ornat pomul de Crăciun 
care a fost decorat cu elemente făcute manual de către toți cei prezenți. 

Consider că relația de colaborare cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun 
de activități ale școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul 
elevului, serbări școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, 
care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a 
școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este 
determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea 
pe care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Autor: Piti Mirela 
Liceul Tehnologic „V. Netea” 

 
„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă şi proaspătă uluitoare” Eugen Ionescu 
 
Anii de şcoală rămân o experienţă de neuitat pentru oricare dintre noi. Pentru a avea un an 

şcolar plin de succese, zâmbete dar şi pentru note mai mari, sunt recomandate activităţile recreative 
şi serbările şcolare. Acestea contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, cultivă înclinaţiile şi 
aptitudinile acestora încă de la cea mai fragedă vârstă, organizând într-un mod plăcut timpul liber. 

Deorece activităţile extraşcolare sunt factorii educativi cei mai apreciaţi mai atractivii şi 
accesibili copiilor, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalităţi de 
formare a caracterului copiilor încă de la cea mai mică vârstă. Având un caracter educativ, elevii 
participă într-o atmosferă de optimismşi voie bună cu multă dăruire şi însufleţire. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. Exprimarea artistică activează resursele intelectuale, motivaţional-
volitive şi afective ale individului, aducându-l în anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele 
şi lumea exterioară. Una dintre valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este 
creativitatea, dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru învăţătorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau învăţătoare. De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit informaţiile transmise şi le dăm 
posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o 
scenetă, şcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , 
dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între 
cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la 
costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbarile copilariei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţi,întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului si stimulează gândirea creatoare. În masura posibilităţilor, în cadrul 
serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor si 
condiţiilor locale. 

În general în cadrul serbărilor şcolare se pun în scenă piese literare. Astfel literatura nu va mai 
fi monotonă, o piesă evidenţiind efortul copilului de a se implica şi a o reprezenta în funcţie de 
personalitatea sa. Copiii sunt nerăbdători înainte de reprezentaţie, părinţii mândri si pregătiţi cu 
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telefoane si camere video. Piesa de teatru şcolară este prima oportunitate pentru mulţi de a face 
dramă. Este şansa de a aduce în prim plan un personaj, de a încerca să îl cunoşti atât de bine încât să 
îl interpretezi tu însuţi şi nu doar să citeşti despre el şi să memorezi rolul. Actorii trebuie să-şi 
adapteze simţurile şi sentimentele pentru a se potrivi cu personajele lor, ceea ce le oferă elevilor o 
perspectivă asupra diferitelor culturi, popoare și idei. Formarea acestor tipuri de conexiuni prin 
intermediul dramei îi va ajuta fara îndoială mai târziu. Piesa de teatru reprezintă prima ocazie de a 
testa abilităţile de performanţă iar pentru acest lucru participanţii trebuie să fie în primul rând bine 
organizaţi. Totodată este importantă planificarea din timp a unei serbări şcolare. Dacă această 
serbare va fi ţinută în timpul perioadelor de evaluare, în timpul tezelor sau înainte de anumite 
examene atunci desigur, copiii nu se vor putea concentra pe reuşita acestei serbari. 

Un alt mare avantaj al unei serbări şcolare este cooperarea şi nu doar între ei ci şi cu 
profesorul coordonator sau cu alte persoane implicate in organizarea serbării. Fără a realiza elevii 
îşi dezvoltă şi abilitatea de a vorbi în public. Creativitatea va fi fără îndoială marele plus din spatele 
unei astfel de acţiuni. Copiii au şansa să îşi depăşească limitele, să îşi testeze imaginaţia şi să îşi 
exerseze creativitatea, perseverenţa, capacitatea de rezolvare a problemelor. Rezultatul final al unei 
serbari şcolare nu constă doar într-un spectacol propriu-zis pus în scenă de elevi sub coordonarea 
unui profesor. Beneficiile sunt multiple. În primul rand în spatele orelor de exersare pentru 
spectacolul final, participanţii trebuie să lucreze împreună. Astfel se sudează prietenii, se creează 
încredere şi un sentiment ca toţi fac parte dintr-un anumit grup. Va creşte încrederea în sine şi 
respectul de sine în special când sunt martori la aprecierea celor din jur, la admiraţia părinţilor, toate 
acestea confirmandu-le munca şi perseverenţa. 
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PĂRINȚII, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

Prof. PLAMADĂ ELENA MIHAELA 
Liceul Tehnologic “Petre P. Carp”, Țibănești 

 
Parteneriatele cu părinții urmăresc promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a 

părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, 
reducerea absenteismului școlar etc., scopul parteneriatelor este dezvoltarea la părinţi a abilităţilor 
de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin 
organizarea de expoziţii, concursuri, serbări. Serbările, de exemplu, presupun implicarea afectivă și 
efectivă a părinților, angrenându-i pe aceştia în realizarea sarcinilor (costumațiile necesare, decorul, 
etc.), în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare 
la tema aleasă (Paște, Crăciun,etc.). Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea 
vor fi mai atractive pentru elevi, iar aceștia vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, 
de importanța școlii în viața copilului, realizând astfel progres în activitatea didactică. De asemenea 
aceste activități urmăresc angrenarea elevilor într-un număr cât mai mare. 

Î n  f a mi l i e  s e  fo rmează  c e l e  ma i  i mp or t a n t e  de p r i nde r i  de  c ompo r t a me n t :  
r e s pe c t u l ,  politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, 
grija faţă de unelelucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii 
„a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu 
probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu 
primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l 
în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul 
timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuiesă facă front comun cu 
profesorii, deși, şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a e l e vu l u i ,  e duc a r ea  ş i  
îmbogă ţ i r e a  cunoş t i n ţ e l o r  a ce s t u i a .   

Atunci când școala și familia colaborează ca parteneri, beneficiarii acestei colaborări sunt 
elevii. Parteneriatele au un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor școlii. Ele ajută profesorii în 
munca lor, îmbunătățesc abilitățile educative ale părinților elevilor, facilitează o legătură mai 
strânsă între școală-familie-comunitate, perfecționează abilitățile elevilor, părinţi mai receptivi la 
cerinţele şcolii. De asemenea, părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor și se vor instrui/se vor 
educa alături de copiii lor; copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, se 
vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber, vor descoperi în 
părinţi adevăraţi prieteni. Școala, la rândul ei are de câștigat pentru că interesele şcolii sunt 
promovate de părinţi ca pe propriile lor interese, va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare. 

Partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi educarea 
elevilor, a părinţilor. Așadar, vor avea pacienţi, enoriaşi, cetăţeni mai conştienţi de valoarea 
individului pentru comunitate. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele:  

1. părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor;  
2. învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației se petrece 

în afara școlii;  
3. cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale 

elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele comportamente ale 
părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu școala;  

4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul să 
influențeze gestiunea școlară. 

 
Bibliografie: 
1. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneiat în educație”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
2. Cucoş, Constantin, „ Pedagogie”, Editura Polirom, Bucureşti , 2002  
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CRĂCIUNUL – BUNURIA TUTUROR CREȘTINILOR 
 

Prof. de religie, Drăgan Maria Magdalena 
Prof.înv.primar, Plavie Georgiana 

 
Când iarna își cerne fulgii peste întinderi, inima românilor tresaltă de bucurie. E semn că 

sărbătorile se apropie. Datini și obiceiuri străbune bat la poarta sufletului, făcându-l să se deschidă 
frumos, să înflorească sub muzica cetelor de colindători.  

An de an, în pragul casei românilor sosesc colindători, aducând cu ei tradițiile și obiceiurile ce 
vin din negura timpului, păstrate cu sfințenie de moșii și strămoșii noștri. 

 E legătura noastră cu începutul, când totul era bun și frumos, e drumul înapoi, spre o lume 
inundată de o muzică cerească. Colindele străvechi ne fac de fiecare dată să retrăim nostalgia 
vremurilor îndepărtate. Crăciunul rămâne una dintre cele mai frumoase sărbători creștine, o 
sărbătoare a bucuriei, a fericirii, deoarece se naște Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit în lume să 
mântuiască întraga omenire. 

Cu acest prilej, la Școala Gimnazială Mănești, elevii din corul școlii, sub îndrumarea doamnei 
profesor de religie, Drăgan Maria Magdalena, au susținut un frumos concert de colinde și poezii, 
dedicat marii sărbători a Nașterii Domnului. De asemenea, în cadrul acestei serbări, elevii au 
prezentat tradițiile și obiceiurile specifice acestui mare praznic împărătesc. 

 

 
 
 Tot în cadrul școlii, despre vestea Nașterii Domnului, doamna învățătoare, Plavie Georgiana, 

o coordonat activitatea printr-o piesă de teatru, intitulată: „Irod și Magii.” 
 

 
Ca în fiecare an, Serbarea pomului de Crăciun, s-a desfășurat și la Biserică, unde elevii în 

prezența enoriașilor, pentru câteva minute, au readus bucuria Nașterii Mântuitorului, din Betleemul 
Iudeii, în ieslea cea săracă. La sfârșitul programului elevii au fost răsplătiți cu daruri aduse de Moș 
Crăciun. Activitatea a avut un impact deosebit, încărcată de bucurie și căldură sufletească, atât 
pentru elevi, cât și pentru părinți și enoriașii prezenți. 
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În cadrul acestor activități, desfășurate atât la școală, cât și la Biserica din sat, elevii au fost 
receptivi, atenți la explicații, adresând întrebări, stârnind curiozități, totul desfășurându-se într-o 
atmosferă caldă, emoționantă, cu o puternică încărcătură duhovnicească. 

Suntem datori să păstrăm și să transmitem din generație în generație până la sfârșitul 
veacurilor, credința noastră și tezaurul ortodoxiei, moștenite cu multă jertfă și iubire de către moșii 
și strămoșii noștri. 
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Serbările şcolare 
 

de Pletea Irina-Gabriela 
 
Serbările şcolare participă la dezvoltarea individuală a elevilor, din punct de vedere cognitiv, 

moral, estetic, şi a clasei de elevi, prin integrarea copiilor într-o activitate colectivă, care presupune 
interpretarea rolurilor, pregătirea costumelor şi a decorurilor. Interpretarea rolului în faţa publicului 
permite îmbunătăţirea abilităţilor oratorice, vizându-se respiraţia, pronunţia, ritmul şi expresivitatea.  

În alegerea scenetelor, poeziilor, cântecelor sau dansurilor, trebuie ţinut cont de vârsta si de 
interesele elevilor, pentru a fi evitate situaţiile în care apar probleme de memorare, din cauza 
dificultăţii sau dimensiunii textului, sau probleme de implicare, sub efectul lipsei de interes faţă de 
subiectul serbării. De asemenea, se urmăreşte ca mesajele transmise să aibă un efect educativ, nu 
numai recreativ. 

Pregătirea serbării şcolare ca activitate extracurriculară poate fi legată de activităţile curente, 
de lectură, muzică şi abilităţi practice. Realizarea decorurilor şi costumelor aduce implicarea 
emoţională a elevilor, permiţându-le acestora să-şi etaleze nu numai talentul muzical sau actoricesc, 
cât şi imaginaţia şi creativitatea. În acest mod sunt reduse cheltuielile, putând fi folosite chiar şi 
materiale reciclate.  

Alegerea conţinuturilor poate fi un prilej de explorare a literaturii pentru copii, sprijinind 
elevii în descoperirea unor autori şi texte noi şi în dezvoltarea plăcerii acestora de a citi. Rolurile 
vor fi citite şi analizate, pentru a asigura înţelegerea mesajului.  

Serbarea şcolară permite atât cadrelor didactice, cât şi părinţilor o mai bună cunoaştere a 
„micilor artişti”, a talentelor, motivaţiei şi modului în care aceştia îşi controlează emoţiile. Este un 
moment care adună părinţii, familia şi chiar comunitatea şi ajută la dezvoltarea relaţiilor sociale. 

Serbările şcolare pot fi legate de diferite evenimente religioase (Crăciunul), din viaţa 
comunităţii (Ziua Oraşului sau a Comunei), a familiei (Ziua Mamei) sau a şcolii (Sfârşitul Anului 
Şcolar), aducând un evantai de emoţii şi sentimente celor implicaţi: cadru didactic, elev, părinte, 
familie, comunitate.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Ploae Laura, Lic. Tehn. „Petru Poni”, Iași 
bibl. Fotache Claudia, Lic. Tehn. „H. Vasiliu”, Podu Iloaiei 

 
Realizarea idealului educațional nu poate fi concepută fără o legătură strânsă între cei trei 

piloni, care stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti piloni sunt: şcoala, familia, 
comunitatea – trei surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane. Un rol 
anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură o 
implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor 
dintre părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a 
tuturor factorilor educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de 
comunicare, relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional 
şcoală–familie–comunitate. 

Cercetările au arătat că rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se 
implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții vor aprecia mai bine abilitățile și 
aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. 

 Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin în propria activitate. 
Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile 
dintre părinți și copii. Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei 
unități de decizie și de acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la 
rezolvarea situațiilor-problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecție fizică, afectivă, mentală, 
morală și socială pentru toți membrii ei, dar mai ales pentru copii. Relațiile din sfera familiei sunt 
de tip special, având la bază sentimente de dragoste și respect reciproc. Dimensiunea afectivă este 
cea mai mare forță, dar poate deveni și cea mai vulnerabilă latură a conviețuirii familiale. Cele mai 
acute probleme educative, culminând cu insuccesul școlar, se nasc din absența sau ignoranța atenției 
părintești sau coroziunii afective din familiile dezorganizate, cu un nivel economic precar, cu 
tulburări psihice, consum de alcool, violență fizică și verbală. 

 Implicarea activă a părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale propriilor copii au ca 
rezultat faptul că ei realizează că problemele lor sunt și ale altor părinți, că este util să discute 
despre situațiile cu care se confruntă, află căi și modalități de rezolvare a problemelor. Între unii 
părinți se înfiripează relații de încredere și cooperare, învață să accepte asistența specializată, să 
ceară ajutor atunci când au nevoie. Informațiile primite și abilitățile dobândite le dau încredere și 
competențe sporite. 

 A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde și rapide 
transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin și 
susținere pentru a rezolva problemele ridicate de creșterea generațiilor de astăzi. 

Evidenţele cercetărilor internaţionale sunt coerente, pozitive şi convingătoare. Când şcoala, 
familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru a 
avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 
parteneriate îmbunătăţesc:  

• prezenţa la şcoală a elevilor 
• performanţa şcolară a acestora  
• relaţia familie-şcoală 
• sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie (Jordan, Orozco, Averett, 2001; 

Henderson, Mapp, 2002; Boethel, 2003, 2004) 
Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai 

bine cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă. (Henderson, Mapp, 2002; Henderson, Mapp, Johnson, 
Davies, 2007) În plan educaţional, cu efecte directe asupra scăderii abandonului şcolar, câştigul 
copiilor este spectaculos (Epstein, Voorhis, 2001 apud Pushor, 2007). Astfel că elevii obţin 
rezultate mai bune la şcoală, înregistrează rate de promovabilitate mai mari. De asemenea, cresc 
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şansele elevilor de finalizare a studiilor la timp. Există o probabilitate mai mare de „accesare“ a 
învăţământului post-secundar ca urmare a creșterii motivației pentru învățare și de valorizare a 
acesteia.  

Strategiile uzuale de implicare a părinţilor presupun participarea acestora în activităţi realizate 
în clasă, în excursii, la bibliotecă etc. Pentru părinţii din zone dezavantajate, adesea cu venituri mici, 
este necesară însă o abordare mai largă şi strategii care să aibă în vedere cultura comunităţii şi 
abilităţile părinţilor de a contribui la educaţia propriilor copii.  

Le prezentăm în cele ce urmează:  
Cunoaşterea familiilor copiilor  
Uneori, profesorii ştiu puţine lucruri despre părinţi, fiind necesară inițierea unei comunicări 

pro-active cu părinții. Cercetările arată că atunci când se fac astfel de eforturi reale, nivelul socio-
economic şi nivelul educaţional al părinţilor devin factori secundari în dorinţa lor de a participa la 
viaţa şcolii.  

Cunoaşterea comunităţii  
Identificarea liderilor comunităţii şi liderilor părinţilor (părinţii respectaţi în comunitate) care 

pot facilita conexiunile cu şcoala. Uneori profesorii nu sunt conştienţi de aceste resurse şi nu pot 
sprijini suficient părinţii în accesarea acestor surse de suport. 

Ajutor oferit părinţilor.  
Părinţii cu venituri mici se luptă să asigure nevoile de bază ale familiei. Ei pot fi sprijiniţi prin 

trimiteri către servicii medicale, stomatologice, de consiliere etc. De asemenea, poate fi oferit în 
cadrul şcolii un program educaţional de suport care să răspundă nevoilor părinţilor. 

Formarea pentru profesori 
Uneori sunt necesare programe de formare pentru personalul din şcoli. Temele pot varia, iar 

consilierul şcolar poate fi catalizatorul acestui proces prin identificarea celor mai relevante teme 
pentru fiecare şcoală în parte (analiză de nevoi). Părinţii şi liderii comunităţii îi pot ajuta pe 
profesori să integreze cultura comunităţii în procesul educaţional. 

Utilizarea capitalului cultural al părinţilor  
Este important ca personalul şcolii să îmbrăţişeze cultura părinţilor. Aceasta înseamnă 

valorizarea capitalului social al părinţilor, a modului în care aceştia văd lumea şi în care pot 
contribui la activităţile şcolii, indiferent de nivelul lor educaţional. Ceea ce presupune mutarea 
accentului de la deficitul pe care îl are familia, la punctele tari ale acesteia. Spre exemplu, părinţii 
pot furniza informaţii esenţiale despre stilul de învăţare al copiilor, despre alte abilităţi de viaţă pe 
care aceştia le au, pot identifica nevoi ale copiilor şi modalităţi de a răspunde acestor nevoi. 
Consilierul şcolar poate facilita procesul de autocunoaştere a părinţilor. Acesta va respecta punctele 
tari, va afirma nevoia părinţilor de a se implica în educaţia copiilor, va celebra noile metode şi 
acţiuni de implicare a părinţilor în viaţa şcolii. Valorizarea contribuţiilor familiei înseamnă că 
personalul şcolii învaţă nu doar de la părinţi, ci şi de la reprezentanţi ai familiei extinse: 
mătuşi/unchi, bunici sau vârstnici respectaţi în comunitate. (Van Velsor, Orozco, 2007) 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc. 

Relaţiile dintre şcoală şi familie sunt fundamentale pentru buna funcţionare a sistemului 
educaţional şi succesul şcolar al elevilor, respectiv, posibilităţile de implicare a părinţilor în viaţa 
şcolii trebuie să devină o preocupare constantă a instituţiei de învăţământ. Este important ca părinţii 
să înţeleagă beneficiile participării în viaţa şcolii asupra propriului copil, dar şi asupra comunităţii. 
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SERBARE 
,,VINE MOȘ CRĂCIUN” 

-grupa mică- 
 

PODEAN MARIOARA VALERICA 
 

1. Sofia:  
Astăzi este o zi mare 
Îl așteptăm cu nerăbdare 
Pe Moș Crăciun, la noi, 
La serbare. 
Vom cânta, vom recita 
Și frumos noi vom dansa. 
Chiar dacă ne încurcăm, 
Avem timp să învățăm. 
 
2. Romina  
Este iarnă, las* să fie, 
Suntem plini de bucurie! 
Chiar dacă va viscoli, 
Îmbrăcați bine vom fi, 
Cu căciulă și palton, 
Cu mănuși și cu șoșoni. 
 
 Cântec: ,,Iarna a sosit în zori” 
 Iarna a sosit în zori 
 La fereastră ne-a pus flori 
 A sosit cu gerul ei 
 Cu zăpadă și polei 
 Cât de veseli suntem noi 
 Că ne-aduce bulgări moi. 
 
3. Petru 
Prima zăpadă 
Cade pe stradă 
Și așterne alb covor, 
De bucurie și veselie 
Cântă copiii în cor. 
 
4. Lucas 
Ninge în grădina mea 
Uite, fulgii cad, se joacă în ea. 
Câmpul, pomii și întregul sat 
Haină albă toate au îmbrăcat. 
 
5. Maia K. 
Iarna scutură zăpadă 
Peste pomi, câmpii, pe stradă; 
Cad fulgi mari cât porumbeii 
Și fulgi mici cât ghioceii. 
 

6. David 
Astă noapte gerul 
A bătut în geam. 
Cine să-i răspundă 
Dacă eu dormeam? 
A căzut zăpada 
Și s-a luminat. 
Vai, ce flori frumoase 
Gerul a desenat. 
 
 Cântec: ,,Zurgălăi”  
 Zurgălăi, zurgălăi Seara-i de mister 
 Veseli zurgălăi Bradu-i luminat 
 Se aud iar pe drum Ard steluțe-n el 
 Peste munți și văi. Totu-i minunat. 
Vine iar pe la noi Roată de copii 
Moșul drag și bun. Bradu-i la mijloc 
Să cântăm, să dansăm Și așteaptă-acum 
Pentru Moș Crăciun. Să audă cioc, cioc! 
 
7. Rareș 
Eu sunt omul de zăpadă 
Așezat în colț de stradă. 
Vântul și cu soarele 
Mi-au topit picioarele. 
 
8. Yanis 
Aș putea să fac un pas 
Sau s-alerg sprinten pe stradă 
Am și gură, am și nas 
Eu sunt omul de zăpadă. 
 
9. Cătălin 
Brăduleț, brăduț drăguț 
Ninge peste tine! 
Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald și bine. 
Pom de Anul Nou te fac: 
O! Ce bucurie 
Cu beteală-am să te-mbrac 
Și steluțe-o mie. 
 
10. Robert 
Brăduleț plin de culori 
Și de daruri multe, 
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Ai venit aici la noi, 
De pe vârf de munte. 
Brăduleț cu strai de nea 

Și steluțe-o mie, 
Tu în fiecare an 
Ne-aduci bucurie. 
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SERBARE 
AŞTEPTĂM PE MOȘ CRĂCIUN 

-fragment 
 

Prof. Podean Marioara 
Grădiniţa PP Nr. 7 Deva- Structura 

Grădiniţa PP Nr. 1 Deva 
 

1.Prezentator- TINU  
Din cer ninge liniștit  
Peste case, pomi și crânguri.  
Iată, fulgii ne-au șoptit  
Ca să nu mai stăm pe gânduri.  
Ne-am gândit să împodobim  
Cât mai vesel sala noastră  
Să vedeți cât vă iubim,  
Poftiți la serbarea noastră!  
 
2.Prezentatoare- MARA 
Fiindcă azi e sărbătoare 
Și cu toții ați venit, 
Noi vă facem o urare 
Și vă spunem ,,Bun sosit!” 
Dragi părinți, frați,surioare 
Veniți toți, cu mic, cu mare! 
Azi e zi de sărbătoare 
Grupa mea are serbare! 
 
CÂNTEC: Ninsoare ca-n povești 
 
I.Coborâm din norișori  
Îmbrăcați în pluș   
Și ne plac grozav copiii   
Sus pe derdeluș   
Suntem albi de tot,   
Pe obraz aterizăm,   
Ne amestecăm cu ei   
Și ne bucurăm.  
Refren: Suntem fulgi de nea  
Ne-a născut o stea 
Peste case și alei 
Curgem veseli, hei! 
 
II.Noaptea atârnăm de crengi, 
Pe lângă ferești 
Și-ascultăm tare cuminți 
Basme și povești. 
Nu dormim de fel 
Când e Noaptea de Crăciun 
Fiindcă Moșul și cu noi 
E prieten bun. 

R: 
 
4.Fulg de nea- LORELAI  
Iarna e aici, o vezi?  
( o arată cu mâna)   
Stă pitită după case  
Pune broderii pe pomi  
Și covoare de mătase.  
Într-o iarnă cu ninsoare 
Ea ne pișcă de obrăjiori  
Și ne-așterne derdeluș  
Și ne cerne fulgișori  
Și plecăm la săniuș!  
 
5.Zâna Iarnă- MARIA 
Eu sunt Iarna, am venit 
Să vă dăruiesc copii, 
Multe, multe jucării. 
Cu bagheta fermecată 
Eu prefac natura toată 
Cu zăpadă lucitoare, 
Covoraș de albă nea 
Să vă dați cu sania. 
La ferestre vă pun flori. 
 
6.Fulg de nea- GALERIU ADELINA  
Eu sunt fulgul cel mai mare  
Și sosesc din depărtare,  
Cale lungă am străbătut  
Pe oraș m-am așternut.  
Eu sunt fulgul argintat  
Și din cerul înstelat  
Vin la voi cu bucurie  
Cu steluțele o mie!  
 
7.Fulg de nea- ARIANA 
Bine v-am găsit, copii, 
Noi v-aducem bucurii, 
Facem drum de sănioară 
Să ieșiți cu toți pe-afară. 
Alb covor punem pe stradă 
Pentru oameni de zăpadă, 
Mama iarnă ne-a trezit 
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Și-acum,iată, am sosit! 
CÂNTEC: Vine iarna 
 
8.Zâna Gheții- Nicoleta  
Iată-mă sunt Zâna Gheții  
Și-am sosit cu drag la voi  
Cu steluțele în frunte  
Sus din vârf de munte,  
Să vă dăruiesc , copii,  
Multe, multe bucurii.  
Pe uliță la urcuș   
S-a făcut un derdeluș.  
Băieței, dar și fetițe 
Trag acum de săniuțe, 
Iar prin curți apar deodată 
Oameni mândrii de zăpadă! 
 
9. Fulg de nea- NECTARIA 
Eu sunt fulgul vestitor 
Și sunt veșnic călător, 
Înaintea lui Crăciun 
Vin în seara de Ajun. 
Eu sunt fulgul ce iubește 
Viață lungă vă dorește, 
Multe, multe bucurii 
Și să fiți cuminți , copii! 
 
10.Crăiasa Zăpezii- MAIA  
Albul e culoarea mea  
Mă încântă, cel mai tare  

Și aștern un alb covor  
Din mulțimea fulgilor.  
Iana rece și geroasă,  
M-a ales să-i fiu crăiasă  
De aceea eu doresc  
Să nu o dezamăgesc.  
 
11.Fulg de nea-MIHAI 
Eu sunt fulgul jucăuș 
Vesel ca un spiriduș 
Și plutesc, plutesc, plutesc 
Și nu vreau să mă topesc! 
Eu sunt fulgul vorbitor 
Și vă strig plutind în zbor 
Că se va naște Mesia 
Luminând Împărăția! 
 
CÂNTEC- La revedere, Moş Crăciun 
 
I.Iubite Moş Crăciun  
Noi îţi dorim, drum bun,   
La anul de-i veni   
Mai mari ne vei găsi!  
 
II.Rugăm pe Dumnezeu 
Să poţi veni mereu, 
Nicând să oboseşti 
La mulţi ani să trăieşti! 
 

  

841



RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 
 

Prof. înv. preșc. Podoleanu Gina 
Gradiniţa cu P.P. nr 4 Bârlad 

 
Dezideratul învățământului preșcolar este de a oferi sprijin competent pentru dezvoltarea 

armonioasă în plan fizic, intelectual și social a copiilor, pregătindu-i totodată pentru o cât mai 
ușoară adaptare la activitatea școlară. 

Evoluțiile rapide din viața socială de astăzi, modificarea statutului familiei și al soților în 
cadrul acesteia, atribuțiile crescute ale femeii fac ca rolul grădinitei să fie mare nu numai în ceea ce 
privește educația copiilor, ci și a părinților. Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu 
familia, arătând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor. 

O educație reală, profundă se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă și desăvârșește 
în grădiniță și școală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului și abia apoi prin cea a 
cuvântului. Tot ceea ce se săvârșește sub privirea copilului are efect mai puternic decât orice frază 
moralizatoare. 

De multe ori, intrarea copiilor la grădiniță în grupa mică este resimțită, atât de către copii cât 
și de către părinți, ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă nu 
numai familia și copiii sunt afectați de noua situație, normală, de altfel, în demersul didactic. 
Educatoarele care îi preiau pe copii sunt zilnic „asediate” cu întrebări și cereri ale familiei, care 
exprimă dorința membrilor acesteia de a fi în continuare în controlul situației, ocrotitori, grija 
acestora, neîncrederea, uneori, marcată prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează 
asupra copiilor lor: de la condiții materiale la modul în care personalul relaționează cu cei mici. 
Orice modificări în comportamentul copiilor, cu exceptia celor absolut pozitive, devin pentru părinți 
motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la influențele de la 
grădiniță. 

Pe de altă parte, cadrele didactice din grădiniță au nevoie oricum de sprijinul familiei copiilor 
– factorilor educționali – atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educativă pe 
care le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități de diverse categorii: 
financiare, practic-aplicative, organizaționale ori logistice. Toate aceste motivații conduc către 
necesitatea unui parteneriat real, activ-participativ, captivant și motivant, cu implicare susținută din 
partea familiei. Tocmai de aceea, noi, educatoarele concepem un program de parteneriat sau de 
consiliere și orientare a părinților, prin planificare, organizarea si desfășurarea unor acțiuni de 
implicare continua și valorificare a potențialului fiecărui părinte, atragerea lui în „viața grădiniței” și 
asumarea unor răspunderi/responsabilități comune la nivelul grupei din care face parte copilul său. 

Totodată relația grădiniță-școală-familie-societate se definește și printr-o 
comunicare/colaborare indirectă, prin abordări și discuții sincere, din care să reiasă asteptările 
acestora privitoare la actul educational, dar și a feed-back-ului / răspunsul dat de copii (prin 
rezultatele obținute). Așadar, printre activitățile de implicare a partenerilor educaționali, putem 
enumera: sedințe și lecții demonstrative cu părinții, vizite, excursii, jocuri de rol si interpretări, 
serbări scolare, simpozioane, expoziții etc. iar succesul acestora depinde în mare măsură de stilul și 
tactul pedagogic al cadrului didactic organizator, dar și de disponibilitatea fizică și materială din 
partea colaboratorilor educaționali, de formarea unor tipare educaționale bazate pe sinceritate, 
comunicare, implicare și respect. 

De asemenea, reamintesc faptul că a realiza și alimenta o comunicare eficientă a grădiniței cu 
exteriorul (mediul social, cultural și economic), impune și realizarea unor parteneriate autentice, 
prospere. Astfel, toate proiectele educaționale demarate de cadrele didactice cu oricare dintre 
partenerii educaționali, vin în sprijinul nu doar al copiilor și părintilor, ci și însuși cadrului didactic 
și prin extindere – societății. Acestea implică enunțarea unui scop și a unor argumente și obiective 
clar vizate, precum și urmărirea conștincioasă a realizării acestora. 

Conchid și susțin ideea conform căreia, pentru a obișnui copiii să dezvolte relații constructive 
cu semenii lor, să trăiască stări afective pozitive împreună cu colegii, empatice, să-si exteriorizeze și 
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să-și împărtășească preocupările și interesul pentru anumite subiecte, este necesară propunerea și 
încheierea unui parteneriat între unitățile de învățământ sau oricare alt factor/partener educațional, 
aducându-i astfel pe copii mai aproape de ceilalți, în mijlocul vieții acestora. Din acțiunile și 
întâlnirile comune, copiii vor experimenta noi valențe ale prieteniei dintre cei mici, înțelegând și 
adoptând norme de conviețuire socială dezirabilă și adaptându-si comportamentul propriu la 
cerințele grupului cu care vin în contact. Si, astfel, preșcolarii vor deduce singuri că locul respectiv 
este un loc în care nu trebuie sa revii cu emoții sau teamă, ci unul atractiv, ce le deschide porțile 
către o altfel de lume fascinantă, o lume a cunoașterii, a descoperii de nou și interesant, o lume în 
care sunt și alți copii, adulți și care te ajută să evoluezi, să te definești ca om (școală, locul de 
muncă, societatea însăși!). 

 
Bibliografie: 
1. „Revista Învățământului Preșcolar”, nr. 1-2/ 2006, Ministerul Educației și Cercetarii – 

Institutul de Științe ale Educației, pag. 97 
2. „Revista Învățământului Preșcolar”, nr. 1-2/ 2008, Ministerul Educației și Cercetarii – 

Institutul de Științe ale Educației, pag. 285-289 
3. „Revista Învățământului Preșcolar”, nr. 3-4/ 2008, Ministerul Educației și Cercetarii – 

Institutul de Științe ale Educației, pag. 233 
4. Cerghit, I., „Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii”, 

ed. Aramis, București, 2002 
5. Dolean, I., „Meseria de părinte”, ed. Motiv, Cluj-Napoca, 2001 
 

  

843



Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Pogana Raluca 
 
Familia este primul educator al copilului iar influența acesteia asupra proceselor de dezvoltare 

și învățare continuă și în timpul anilor de școală. Școala trebuie să recunoască și să încurajeze rolul 
primar al părinților în ceea ce privește educația copiilor. Cercetările demonstrează faptul că cele mai 
eficiente sisteme de învățământ promovează un nivel crescut de implicare a familiei și a comunității 
în actul didactic. Activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții influențează în mod 
pozitiv învățarea, comportamentul și cresc rata prezenței la ore. Astfel se evită abandonul școlar și 
se creează un climat școlar pozitiv. Implicarea părinților în activitățile școlare nu este benefică doar 
pentru elevi. Părinții pot monitoriza mai eficient progresul copiilor precum și obstacolele pe care le 
întâmpină aceștia, putând acționa din timp pentru depășirea lor. În plus socializează cu alți părinți 
sau pot fi motivați chiar să-și continue propria educație academică. La rândul lor, profesorii care 
beneficiază de suportul părinților au o muncă mai ușoară și un control crescut asupra clasei.  

Pentru a atrage însă implicarea familiei este nevoie de o varietate de activități educative care 
să rezoneze cu cât mai multe tipuri de părinți. Asta deoarece mare parte din ei nu se simt 
comfortabil în mediul școlar din diverse motive, precum lipsa educației sau a timpului liber, sărăcia, 
diferențele culturale sau insecuritatea. Aceste obstacole pot fi depășite prin realizarea unor activități 
care să informeze, sa încurajeze și să sprijine aceste tipologii de părinți.  

O formă de activitate educativă care să implice familia dar care însă nu înseamnă deplasarea 
în mediul școlii este cea a ajutorului în realizarea temelor, desfășurarea unor proiecte precum 
Arborele genealogic sau vizita la bibliotecă. 

Activitățile sociale par să fie preferatele copiilor dar și ale părinților. Ocazii precum 
excursiile, vizitele la muzee sau alte tipuri de atracții, festivaluri, serbări, concursurile, activități 
sportive promovează socializarea, cunoașterea și acceptarea reciprocă și sunt pur și simplu 
distractive. În plus, sunt un mediu social comfortabil de întâlnire a profesorilor cu părinții și ocazii 
propice de a-i convinge pe cei din urmă să participe și la alte tipuri de activități. 

Voluntariatul părinților în cadrul orelor de curs reprezintă un alt tip de activitate educativă în 
parteneriat cu familia. Părinții pot fi o resursă educațională importantă pentru teme precum istoria, 
cultura, limbile străine sau opțiunile în carieră. Ei pot împărtăși din experiența lor sau pot să fie pur 
și simplu un sprijin atunci când activitatea didactică o cere: un proiect mai complex, un copil care 
are nevoie de mai mult ajutor, etc.. 

O altă formă de parteneriat cu părinții în mediul școlar se referă la implicarea părinților în 
cadrul diverselor comisii și comitete din școală. În felul acesta ei pot fi implicați în mod direct în 
procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește politicile și obiectivele școlii. 

O gamă variată de activități va atrage diferite tipuri de părinți și va ajuta la depășirea 
obstacolelor ce țin de etnicitate, nivel social sau religios. Primul pas pe care profesorul trebuie să îl 
facă este să ceară părintelui implicare, să-l încurajeze și să promoveze acele activități care se 
potrivesc cel mai bine cu nevoile părintelui. 

Impactul activităților educative în parteneriat cu părinții asupra rezultatelor academice ale 
copiilor este recunoscut atât de părinți cât și de profesori ca fiind unul pozitiv. De aceea, implicarea 
familiei ar trebui să fie o parte integrantă în cadrul unui nou sistem de reforme și inițiative 
educaționale. 
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TRADIŢII LA SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN ZONA BUCOVINEI 
 

Prof. LUCREŢIA POHOAŢĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂIEŞTI 

JUD. SUCEAVA 
 
Pentru bucovineni credinţele şi ritualurile legate de solstiţiul de iarnă şi, implicit de Crăciun, 

sunt foarte importante şi s-au păstrat până astăzi.  
În ajunul Crăciunului, gospodarii strâng de la vecini tot ce au dat cu împrumut ca să îi 

găsească sărbătorile cu toată averea în casă. Tot în această zi (pe 24 decembrie) se iese din post 
până la Postul Paştilor (Păresimiile). Dacă între posturi perioada este mare se crede că anul care va 
urma va fi unul bun, mănos. Aceeaşi credinţă e şi dacă în seara de Sfântul Vasile e lună plină.  

Găinilor li se va da de mâncare din ciur sau sită, ca în anul următor să facă ouă mai multe. 
Ciobanii aşază sub pragul casei un drob de sare învelit, pe care îl lasă în acel loc până la ,,alesul 
oilor”, care are loc în fiecare an în luna aprilie. Atunci ei îl scot, îl macină şi îl amestecă cu tărâţe, 
după care îl dau oilor, pentru ca turma să sporească. 

Hornurile se curăţă, iar funinginea se pune la rădăcina pomilor care vor avea un rod mai 
bogat. 

În Ajunul Crăciunului preotul satului, însoţit de dascăl şi pălimar umblă din casă în casă cu 
Icoana pe care este zugrăvită Naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. Intrând în casă, preotul 
aşază marginea de jos a icoanei pe piept, ţinând cu mâinile cele două colţuri de sus şi începe a cânta 
troparul Naşterii Mântuitorului. În casă este pregătită masa de Ajunul Crăciunului cu mâncăruri de 
post. Nimeni nu are voie să descopere masa până nu vine preotul care blagosloveşte masa de post, 
gustă primul bucatele, apoi cei ai casei.  

În ziua de ajunul Sfântului Vasile, pe la amiază, copiii până la 10-11 ani umblă cu pluguşorul 
(cu clopoţelul), înaintea celor mari care vor porni, odată cu lăsarea serii, cu buhaiul. Urătorii cei 
mici colindă satul dintr-un capăt în celălalt fiind răsplătiţi cu mere, colaci, mai nou, cu multe 
dulciuri şi bani. 

E bine ca primii urători din Ajunul Crăciunului să fie băieţi, pentru că există o credinţă, în 
Bucovina că anul va fi bogat, cu multe realizări la gospodăria respectivă. Intrarea fetelor înaintea 
băieţilor e asociată unui an sărac cu multe pierderi. 

Întâmplarea minunată a Naşterii Mântuitorului este evocată în ziua de Crăciun, în slujba 
religioasă de la biserică, unde sătenii se adună cu mic, cu mare, mai curaţi şi mai încrezători în 
viaţă, convinşi că se află sub protecţia Divinităţii invocate în colinde. 

Spre seară, grupul de colindători se adună într-o casă ospitalieră pentru a petrece. Vine aici, 
uneori, aproape tot satul pentru a fi martor la manifestarea până dincolo de margini a trăirii şi 
bucuriei. 

Tot în seara de Crăciun flăcăii cei mari, de vază, ai satului se adună la casa unuia din ei, mai 
nou la cămin, împreună cu lăutarii tocmiţi să cânte la balurile din perioada sărbătorilor de iarnă, ce 
poartă la Brăieşti numele de bere. Aici, aşa cum am arătat mai sus, se adună feciori din cei mai bine 
văzuţi în sat şi pun la punct amănuntele cu privire la Buhaiul cel mare, la horele şi balurile din acea 
perioadă. Totodată lăutarii le cântă numai cântece bătrâneşti, bărbăteşti, printre care amintim: 
Bătuta, Huţulca, Pădureţul , Cazaciocul, Cureluşa ş.a. 

Berea este o datină care până nu demult se serba de către feciorii ţărani cu cea mai mare 
solemnitate, astăzi fiind mai puţin însemnată, dar de mare importanţă pentru originea noastră. Se 
serba totdeauna în sărbătorile Crăciunului de către feciorii şi fetele din sat. Cu vreo câteva zile 
înaintea Crăciunului, toţi holteii din sat se adunau la o casă şi aici se consultau cum vor petrece 
sărbătorile ce vin şi cum vor aranja Berea. Veneau aici feciori şi mai tineri, care n-au făcut Bere 
niciodată, dar şi mai bătrâni, care făceau Bere de mult timp. Cei tineri nu făceau decât să asculte ce 
pun la cale cei mai bătrâni. Dintre aceştia se aleg doi inşi, numiţi vatafi, ce se ocupau cu toate: 
organizarea balurilor, tocmirea lăutarilor, umblatul cu Buhaiul cel mare, băutura etc. 
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Când soseşte ziua Crăciunului, spre seară, toţi aceşti flăcăi amintiţi mai sus se adună la casa 
unde se face Bere, astăzi la Căminul Cultural, împreună cu lăutari, şi e doar seara flăcăilor. Aşa cum 
am arătat, ei joacă doar jocuri bărbăteşti, bătrâneşti. 

Berea constă în horele şi balurile făcute a doua şi a treia zi de Crăciun, în seara de Sfântul 
Vasile şi două zile la Bobotează. 

Toţi părinţii care vin cu fetele la Bere sunt bine primiţi şi cinstiţi. Toate fetele, fie bogate, fie 
sărmane, frumoase sau mai puţin frumoase, la Bere sunt jucate şi băgate în seamă în acelaşi fel. 
Petrecerea durează până se înnoptează, apoi se sparge cu totul. Jocurile îndătinate la Bere sunt 
aceleaşi ca şi la petreceri: Hora (Moldovenească), Arcanaua, Corăbiasca, Bătuta, Braşoveanca, 
Huţulca, Trandafirul, Coasa brăieştenilor ş.a.  

Hora moldovenească este una dintre cele mai frecvente şi plăcute dansuri ale brăieştenilor. 
Este cea mai veche şi mai naţională dintre toate. Se joacă astfel: atât feciorii cât şi fetele, al căror 
număr nu este fixat , se apucă de mână şi formează un cerc – fiecare poate intra sau ieşi după plac. 
Se joacă îndoind un picior, în vreme ce celălalt face un pas înainte sau îndărăt, totodată braţele se 
clatină încet, dansatorii se apropie sau întind cercul tot cu aceleaşi mişcări, ceea ce dă horei un aer 
de indolenţă şi de alene care nu se întrerupe decât de un vesel dansator care manifestă veselia sa 
bătând cu furie cu picioarele pe pământ. 

Când e cercul mare, lăutarii intră în mijlocul lui şi pe lângă cântecul din instrumente, se mai 
cântă şi din gură unele cântece vesele şi glumeţe ce se numesc chiuituri. Iată o chiuitură ce o chiuie 
flăcăii numai la Bere şi nicăieri în alt loc: 

 
Frunză verde mere, pere, 
Aferim de-a noastră Bere  
Bere ca la noi aci 
Nici n-a fost, nici n-a mai fi. 
Câte fete-n sat la noi 
Toate sunt aicea, măi! 
Fetele cele frumoase, 
Cu cosiţele întoarse, 
Cu geardamuri pe la gât, 
Toate la noi au venit. 
De la ceaialaltă Bere 
Au venit la noi a cere, 
Să le trimitem şi lor, 
Măcar câteva de dor. 
Da’ noi, zău, nu le-om trimite, 
Că n-au vrut să ne asculte, 
Să fie Berea la un loc 
Să jucăm cu toti un joc, 
Să fie Berea-ntr-o casă , 
Să cinstim toţi la o masă. 
Nu le-om trimite nici două, 
Că ne trebuie şi nouă. 
Că şi noi le ştim juca, 
Şi le ştim şi săruta. 
Le ştim săruta-n guriţă 
Că mi-s dragi, că-s româncuţe! 
 
Mare parte din obiceiurile de altădată au dispărut cu timpul, dar sunt destule care au rămas şi 

sunt duse mai departe de tinerii din satele Bucovinei şi care sperăm să nu dispară nicicând.   
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IATĂ, VIN COLINDĂTORI! 
 

Profesor învățământ primar: Pojar Ada -Monica 
 

Gazdă  
Ghemul vremii se-nvârtește 
Nicio clipă nu se oprește 
Fie ploaie, fie soare, 
Așa e vremea lucrătoare. 
 
Gazdă  
-Ce lucrezi cu atâta spor , draga mea ? 
Uite, ne vin colindători! 
 
Gazdă  
-Iaca, depăn firul vremii 
Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe acest pământ, 
Nu e alta mai frumoasă, 
Decât Crăciunul cel sfânt, 
Colinde și multe urări, 
Numai ca la sărbători 
Pentru voi sunt pregătite 
Și vor fi cu drag rostite. 
 
Vin sărbătorile frumoase 
Colinde, cântece de stea,  
Lumini ce rătăcesc pierdute 
În dansul fulgilor de nea 
Dragi invitați, ne dorim 
 Să vă bucurați din plin 
De sărbătorile ce vin. 
 
Gazdă  
-Ai curățat casa, draga mea ? 
-Ai pus pe masă bucate pentru colindători ? 
-Ai pregătit coșurile cu nuci, mere și 

covrigi ? 
 
Gazdă  
-Da, dragul meu, 
Casa e curată, 
Mere, nuci am pus pe masă , 
Bradul l-am împodobit, 
Colindătorii pot veni ! 
 
Bună seara, gospodari ! 
V-au venit colindători, 
Deschideți-ne porțile! 
Că de aseară stăm pe afară, 
Picioarele ne înghețară. 
Mânați, măi ! 

 
Lasă-ne, găzduță-n casă, 
Că-i neaua până la fereastră, 
Iar noi suntem mititei 
Și ne latră câinii răi 
Mânați, măi ! 
 
Găzduță, de nu ne crezi, 
Ieși afară de ne vezi, 
Nu ieși cu mâna goală, 
Ci cu covrigei în poală, 
Mânați, măi ! 
 
Gazdele  
Vă primim, vă primim 
Că românul mic și mare-i 
Gazdă bună, primitoare. 
 
Colind 
Scoală gazdă din pătuț.. 
 
Am pornit pe drum de seară, 
Să urăm belșug în țară, 
Am pornit cu voie bună, 
Să petrecem împreună. 
Am pornit-o cu uratul, 
Sorcova și colindatul, 
Am pornit din casă-n casă, 
Și am ajuns cu ceata noastră 
Și la casa dumneavoastră. 
 
Sorcovitorii 
Gazde bune, 
Ne primiți 
Cu urările de bine 
Pentru anul care vine ? 
 
Gazdele 
Vă primim, vă primim, 
Că românul mic și mare-i 
Gazdă bună, primitoare. 
 
Plugușorul 
Bună vreme, gospodari ! 
Hai să facem o urare 
Pentru gazde primitoare 
Și pentru tot neamul lor 
Să aibă pace și spor. 

847



Ia, sunați din zurgălăi 
Și mânați din bice, măi ! 
Să se audă în munți și văi! 
 
Mâine Anul se înnoiește, 
Plugușorul se pornește 
Și începe a ura, 
Pe la case a colinda. 
Iarna-i grea, omătu-i mare, 
Semne bune anul are, 
Semne bune de belșug 
Pentru brazda de sub plug. 
Mânați, măi ! 
 
Aho, aho ! Copii și frați 
Stați puțin și nu mânați, 
De la mic la mare 
Toți să facem o urare, 
O urare nouă dragă 
Pentru România întreagă. 
Ce-i român și românesc 
Și cei ce aici trăiesc, 
Cu suflare românească 
Să înflorească și să crească ! 
 
Pe podele de nuiele 
Duc copiii în palme stele, 
Să le lase pe la case, 
Unde gazdele-s miloase 
Și cu dragoste creștină 
Duc copiii-n pumni lumină 
Și-ntre lumânări aprinse 
Mesele să-I fie-ntinse. 
 
Ia mai mânați, măi flăcăi, 
Și sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi! 
 
Să ningă, să plouă, 
Să picure rouă 
Și grâu să-ncolțească, 
Bogat să rodească, 
Să-aducă belșug 
Din brazda de plug. 
Să-aveți grâu când plouă, 
Și găini cu ouă 
Să se însutească 
Auru-n câmpie, 
Strugurii în vie, 
Fructele-n livezi, 
Vitele-n cirezi. 
 

Câte paie pe casă, 
Atâția galbeni pe masă, 
Câte pietre la fântână, 
Atâtea oale cu smântână, 
Anul Nou cu sănătate, 
Care pline cu bucate. 
 
Seamăn grâu, seamăn secară 
Până-n seară să răsară, 
Până mâine să se coacă 
Pâine albă să se facă ! 
Sănătate și la mulți ani ! 
 
Să trăim, să avem parte 
De părinți sănătoși, 
De cei dragi mereu voioși, 
De dascăli ce să ne-ndrume, 
Pentru toți doar gânduri bune. 
 
Sorcova, vesela, 
Să trăiți, să înfloriți, 
Ca merii, ca perii 
În mijlocul verii. 
Să fiți tari ca piatra 
Și iuți ca săgeata, 
Harnici ca albina, 
Ageri ca lumina 
La anul și la mulți ani ! 
 
Gazdele 
Iar acum le vine rândul 
Celor care aduc colindul. 
Deschidem iarăși porțile 
Să intre colindele! 
 
Colind 
Domn, domn să-nălțăm... 
 
Noi umblăm să colindăm 
Și pe Domnul lăudăm, 
Noi umblăm cu gând frumos 
Ca să spunem de Hristos. 
În seara sfântă de Crăciun 
Creștinu-mparte ce-i mai bun, 
Copiii pleacă la urat 
Și nu se opresc din colindat. 
Iisus se naște, 
Domnul coboară, 
Îngerii cântă, 
Magii îl adoară, 
Păstori aleargă, 
Ieslea o înconjoară, 
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Mari minuni se întâmplară. 
Și pe la case se opresc 
Iar gospodarii îi cinstesc, 
Covrigi, plăcinte, cozonaci 
Cu dărnicie îndeasă-n saci 
C-așa-i în seara de Ajun, 
Sunt obiceiuri din străbuni. 
 
Asta este seara Sfântă 
Când colindele se cântă, 
Iar pe cer acum apare 
O lumină lucitoare. 
 
Colind 
Steaua sus răsare ... 
 
Sunt româncă frumușică 
Cine a zis că eu sunt mică ? 
Pieptăraș cusut cu fir, 
La ureche - un trandafir 
Și la brâu port tricolor 
Să fiu dragă tuturor. 
În picioare opincuțe, 
Mândră sunt, că-s româncuță. 
 
Eu sunt drag oricui mă vede, 
Sunt înalt, nu-s mititel, 
Sunt al lui tati voinicel, 
Cu ițari și cojocel 
Căciulă neagră de miel. 
 
Mi-a dat mama de băut 
Dintr-un clopoțel de argint, 
Să am glas, să pot cânta, 
Să mă iubească lumea. 
Să tot cânt și să tot joc 
Din picioare mai cu foc. 
 
Joc popular 
 
Uite, zău, acum iau seama 
Ce fată frumușică are mama! 
Mă gândeam eu că-s frumoasă 
Dar cum nu ? și mama îmi coase 
Șorț cu flori, minune mare ! 
Nu-s eu fată ca oricare, 
Mama poate fi făloasă 
Că mă are. 
 
Noi umblăm și colindăm 
Pe la curți de boieri mari, 
De ni-ți da, de nu nu-ți da, 

Noi frumos vom colinda. 
La case de oameni buni 
Face Dumnezeu minuni, 
După legea creștinească 
Numele să-și împlinească. 
 
Viața să vă fie 
Numai bucurie, 
Sfânta sărbătoare 
Numai înălțare, 
Anul care vine 
Numai roade pline, 
De la Cel din cer 
Leru-i doamne ler! 
 
Colind 
La Vifleem colo jos... 
 
Gazdele  
Ați umblat, ați colindat, 
Gerul aspru v-a-nghețat 
Hai, acum de vă ospătați, 
Și în casă de intrați! 
 
Faceți loc lângă fereastră 
Să intre și capra noastră! 
 
 Joc (cu Capra) 
Asta-i capra de la munte, 
Cu steluță albă-n frunte, 
Asta-i capra de la stână, 
Tocmai bună și de lână. 
Asta-i capra din oraș, 
Hrănită cu arpacaș, 
Vine capra din pădure 
C-a fost la cules de mure, 
Hai, căpriță după mine 
Nu mă face de rușine! 
Căprița când se-vârtește 
Nicidecum nu obosește 
 
Victor 
Hai, căpriță să jucăm! 
Cu toți să ne bucurăm! 
Și la Anul care vine 
Să ne întâlnim cu bine. 
Sari, căpriță, pe picioare 
Să cântăm câte o urare! 
Sari, căpriță, pe un picior, 
Bucuria tuturor, 
Belșugul să vă sporească 
Și copiii mari să crească. 
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Gazdele 
Vă mulțumim dumneavoastră 
Că ați venit la casa noastră! 
 
Copiii 
Să fii gazdă sănătoasă 
Că ai primit colinda noastră. 
 
Hai la joc, măi românași, 
Pe călcâie și pe pași 
Că așa-i din bătrâni lăsat 
Tot pe loc, pe loc, 
Să răsară busuioc! 
Joc popular 
Gazdă  
Stați puțin și nu plecați 
Bunătăți să vă luați 
 
Copiii 
Iar cadouri de la Moșu . . . 
 
Drumul e înzăpezit, 
Sania cu daruri plină 
Poate s-a împotmolit, 
Ori poate s-a rătăcit. 
Ori poate e cam bătrân, 
La căldurică, lângă sobă 
O fi adormit. 
Haideți, să-l strigăm, 
Să știe că-l așteptăm. 
 
Că așa-i în seara de Ajun, 
Sunt obiceiuri din străbuni. 
Oare se aude de pe drum 
Cum bate-n poartă Moș Crăciun ? 
Toți 
Moș Crăciun, Moș Crăciun! 
Nu mai apare și noi nu mai avem răbdare! 
 
Obosit de drum, săracul, 
Vine să-și golească sacul 
Daruri multe, bucurii, 
Pentru voi, iubiți copii. 
Moș Crăciun, Moș Crăciun, 
Noi cu toții te iubim, 
Tot anul am fost cuminți 
Și am ascultat de părinți. 
Lângă brad, aici, am pus 
Scăunelul ca să stai. 
Moș Crăciun, cu barba albă, 
Tare ne ești drag 

Iarna își scutură cojocul, 
Bradul este împodobit, 
Nici nu știi, moșule dragă, 
Cât sunt eu de fericit! 
 
Ști voi ce am visat azi noapte ? 
Plăcinte... și cu mere coapte, 
Și încă ceva și mai bun... 
Te-am visat, dragă Moș Crăciun! 
 
Vreu să știi că am fost cuminte, 
Multe rele nu am făcut, 
Deși poate, câteodată, 
Am greșit, dar nu am vrut. 
 
Moșule, de ți-a plăcut, 
Ce scrisoare ți-am făcut, 
Să trimiți pe adresa mea 
Un fulg mic, drăguț de nea. 
Ștampilează-l cu un pupic, 
Ca să te visez un pic ! 
 
Moș Crăciun, mama îmi spune 
Că ești blând și că ești darnic, 
Că înconjuri întreaga lume 
Într-o noapte, că ești magic... 
 
Și atunci când ninge afară, 
Eu pe geam mereu privesc, 
Nu lipsesc în nicio seară, 
Căci de un an te tot aștept. 
 
Îmi doresc ca în Ajun 
Multe daruri să îmi pun 
Sus în brad, că e frumos 
Și e tare luminos. 
Vă urez la toți copii 
Multe, multe bucurii 
Și urez părinților 
În muncă să aibă spor, 
Sănătate la bunici, 
Ca să-i crească pe cei mici. 
Vă urez la mic și mare 
Viață lungă, bunăstare. 
 
Acum, la ceas de sărbătoare, 
Cu bucuire vă urăm 
Vă fie viața înfloritoare, 
Să aveți noroc în toate 
La mulți ani cu sănătate ! 
Colind 

  

850



MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Profesor: POLOVEL NICOLETA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ: ,,ION PILLAT” , PITEȘTI, ARGEȘ 

 
Într-o lume în care totul pare să fie acaparat de internet, de telefoane cât mai moderne și de 

rapiditatea informațiilor , pe care le preluăm , există , totuși o perioadă în sezonul rece ,cea a 
sărbătorilor de iarnă, care ne amintește de vremea copilăriei , de cozonacul cald ce răspândea un 
miros plăcut în întreaga casă și de bucuria colindelor, ce vesteau Nașterea Domnului ,cu puțin 
înainte de Crăciun. 

Pentru noi , dascălii este important să subliniem rolul tradițiilor și datinilor noastre și să 
mîngâiem sufletele elevilor ,încercând să îi facem pe aceștia din urmă să ducă mai departe ceea ce 
este cu adevărat valoros pentru noi, românii. 

Desigur că, pentru a avea un demers cât mai bun trebuie să avem o colaborare fructuoasă cu 
ceilalți colegi , dar si cu părinții, care vor fi mândri de toate realizările copiilor lor.Nimic nu este 
mai înduioșator, decât să îți vezi copilul pe o scenă încercând mai timid sau plin de elan să 
cucerească auditoriul prin poezia sau căntecul interpretat de el.Și dacă este să ne gîndim puțin,cine 
știe...dacă nu cumva acel elev talentat , pe care noi l-am îndrumat , va ajunge un mare orator , un 
leader și cu siguranță tot efortul nostru se va vedea într-un viitor mai îndepărtat. 

Un alt factor la fel de important în realizarea și desfașurarea acestor amintiri magice poate fi 
considerat și creativitatea, pe care trebuie să o dezvolte atât profesorul , cât și elevii .Ei sunt aceia 
de la care ne apar de cele mai multe ori ideile, îi putem considera ,,surse inspiraționale”.Desigur, 
trebuie să ținem cont și de personalitatea elevilor , care se conturează tot mai adânc , pe măsură ce 
înaintează în vârstă. 

Trebuie șă ținem cont și de înclinațiile lor artistice ,fără să fie forțați .E mult mai frumos, dacă 
pentru ei totul pare ca un joc, mult mai distractiv și atunci se pot bucura pe deplin de reușita 
spectacolului .Iar, emoțiile vor fi trăite cu intensitate și de noi , elevii și profesorii , dar și de părinții 
,care așteaptă cu pumnii strănși până la ultimul cuvânt rostit. 

Să nu uităm de costume și de decor, care prin bunăvoința părinților contribuie la crearea unui 
cadru cât mai festiv la o așa sărbătoare mare. 

 
Momentul cel mai așteptat de elevi :venirea lui Moș Crăciun încărcat de daruri pentu toți copii  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII / SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
Prof .inv . primar ; Pop Adriana- Simona 

 
 Principalii factori de baza care ajută copilul în desăvârșirea propriei educații sunt școala și 

familia. Așadar între familie și școală trebuie să existe o permanentă colaborare de asemenea o 
comunicare eficientă care să ajute beneficiarul direct ( elevul) să-și desfășoare activitatea într-un 
mediu dual corespunzător și propice dezvoltării lui. 

 Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral și estetic. Școala alături de familie influiențează prin condițiile concrete în care se desfășoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. Implicarea părinților joaca un rol important în 
cadrul intervenției școlare. Acțiunile care implică părinții produc o schimbare în ambientul familiei 
și cresc aspirațiile, atât ale părinților pentru copiii lor cât și ale copiilor înșiși.De asemenea ca 
parteneri într-o relație, părțile implicate ( școala-familie ) este normal să aibă anumite așteptări una 
față de cealaltă. 

 Părinții nu trebuie să participe doar la activitățile informale organizate ( lectorate, ședințe cu 
părinții ) ci să se implice și în activitățile extrașcolare ale copiilor. Activitățile extrașcolare 
contribuie la dezvoltarea unei personalități armonioase a copiilor, pentru cultivarea înclinațiilor și 
aptitudinilor lor de la cea mai timpurie vârstă, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

 Serbările școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și lărgirea orizontului de cunoaștere 
a copiilor. Părinții de cele mai multe ori se consultă cu cadrul didactic în vederea realizării 
materialelor artistice dar și în vederea conținutului piesei ( textului individual sau colectiv ) sau a 
vestimentației specifice serbărilor,pentru reușita serbării școlare în care sunt implicați elevii. 

 Așadar reușita serbărilor școlare se datorează tuturor părților implicate și aduc bucurie atât 
copiilor și părinților cât și învățătorului. Serbările școlare întăresc și fortifică sufletele viitorilor 
adulți. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții/ Serbări școlare 
 

Pop Andra Claudia 
Grădinița cu P.P,,Micul Prinț” Cluj-Napoca 

Nivel: Preșcolar 
 
Mediul în care se naște copilul, trăiește, se dezvoltă și se formează, este familia. Învățarea 

primelor comportamente sociale, prin imitație și interacțiune, se produce în mica lor copilărie e 
dependent de tipul relațiilor din familie. Dar, ca primă etapă a învățământului preuniversitar, 
grădiniței îi revine rolul de a contribui responsabil la formarea personalității copiilor, de a le 
deschide calea spre cunoaștere, de a descoperi lumea înconjurătoare. 

Grădinița este o a doua casă a copilului și reprezintă pentru el un spațiu în care se simte 
ocrotit și în siguranță, însă, în mod obligatoriu, părinții sunt partenerii educatoarei deoarece ei își 
cunosc cel mai bine copiii și pot oferi cele mai multe informații despre aceștia. Obiectivele 
educaționale pe care grădinița și le propune nu pot fi realizate în totalitate fără sprijinul susținut 
susținut al familiei, de aceea educatoarea trebuie să mențină o legătură strânsă cu aceasta, pentru a 
asigura acea continuitate de cerințe atât de necesară în activitatea noastră. 

Prin acest parteneriat educational, părinții vor fi implicate permanent în activitatea grădiniței, 
fiind priviți ca participant active. În acest fel, părinții își vor forma deprinderea de a se implica în 
toate activitățile, cunoascând programul educative la care participă copiii, progresele făcute de 
aceștia, dar și percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele copiilor 

Educatoarele au obligația: 
- Aducă la cunoștința părinților scopul și conținutul programului educative desfășurat în 

grădiniță; 
- Informeze părinții despre standardele de creștere și dezvoltare ale copiilor; 
- Contribuie la diseminarea bunelor expretienșe educative în rândul părinților; 
- Să asculte cu atenție și să atribuie importanța cuvenită informațiilor primate de la părinții 

copiilor; 
- Să acorde consiliere individuală și/ sau în grup pe teme de educație în familie și în 

instituția preșcolară; 
Părinții au datoria: 
- Să continue în familie programul educational propus în grădiniță; 
- Să particpe active în cadrum parteneriatului grădiniță-familie; 
- Să dea dovadă de perseverență în acțiunile educative, solicitând sprijinul educatoarei ori de 

câte ori este cazul; 
IMPLEMENTAREA PARTENERIATULUI 
Se va urmări: 
• Modul în care s-a desfășurat parteneriatul; 
• Atingerea obiectivelor propuse; 
• Desfășurării programului de activități; 
• Impactul parteneriatului asupra partenerilor; 
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PARTENERIATULUI 
• Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii și conducătorii acestei acțiuni; 
• Întocmirea unui raport de evaluare a activităților desfășurate în parteneriat; 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Ecaterina Adina Vrășmaș, 2002, "Consilierea și educația părinților.", Editura Aramis, 

București 
• Ecaterina Adina Vrășmaș 1999, "Educația copilului preșcolar.", Editura Pro Humanitate, 

București 
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Magia sărbătorilor de iarnă. Viflaimul 
 

Prof.înv.primar Pop Anuța, Școala Gimnazială Vișeu de Jos 
 
”Onorați boieri de casă/ Sunt din nou persoană-aleasă 
Sunt trimis ca Vestitor/ De al meu poruncitor 
Dacă vreți, binevoiți,/ Ceata noastră s-o primiți; 
Ea va face pomenire/ Despre-a lui Hristos venire” 
Cu aceste cuvinte începe unul dintre cele mai vechi și mai spectaculoase obiceiuri de iarnă: 

Viflaimul. Sărbătorile de iarnă sunt, poate, cele mai complexe manifestări ale spiritualității 
românești. Deși în întreaga țară se regăsesc obiceiuri și tradiții legate de aceste sărbători, există 
unele zone aproape sinonime cu tradiția. Maramureșul este una dintre acestea. Iar transmiterea 
dragostei pentru valorile tradiționale generațiilor tinere nu trebuie să fie doar datoria familiei, ci și a 
dascălilor. De aceea, activitățile noastre educative, serbările școlare organizate în perioada 
sărbătorilor de iarnă își propun să contribuie la păstrarea, promovarea și valorificarea acestora.  

Viflaimul (Viflaiemul) este o formã de teatru religios, o dramã liturgicã asimilatã de 
imaginarul colectiv tradițional, ce amintește de Nașterea Mântuitorului. Apar personaje biblice 
precum Iosif şi Maria, îngerii, magii şi cei trei păstori, cărora li se alătură personaje ca Moartea şi 
dracii, al căror rol nu este acela de a înfricoșa publicul, ci, dincolo de caracterul spectacular, de a 
înfricoșa duhurile necurate, făcându-le să se îndepărteze de gospodării și de întreaga zonă. Deși 
Viflaiemul se regăsește și în alte localități ale Maramureșului Istoric (iar variante ale acestuia pot fi 
întâlnite și în Transilvania, Moldova și Muntenia), zona Vișeului se definește prin accentul deosebit 
al caracterului apotropaic. Acesta se traduce prin clopotele imense (dubele) pe care dracii le poartă 
(ajungând și la 70 kg/persoană), al căror zgomot alungă spiritele malefice. Fiecare biserică are un 
Viflaiem care o reprezintă, actanții etalând costume frumoase sau înfricoșătoare și întrecându-se în 
interpretarea colindelor străbune. Există colinde specifice Viflaiemului, interpretate în manieră 
ostășească, ce pot fi auzite doar în acest context. 

Pornind de la acest obicei deosebit pe care elevii îl cunosc și a cărui desfășurare o așteaptă cu 
nerăbdare în perioada Crăciunului, am adaptat textul la nivelul și vârsta lor și l-am pregătit 
împreună pentru a fi prezentat atât la serbarea școlară, cât și la alte evenimente cultural-educative, 
la nivel județean și chiar interjudețean. Astfel, copiii deprind și își dezvoltă calitățile artistice, 
actoricești sau muzicale, învață să se exprime în fața publicului, învingându-și emoțiile inerente, își 
dezvoltă capacitatea de memorare și analiză, își dezvoltă spiritul de echipă, dar, în același timp, 
pătrund în esența și simbolistica sărbătorilor de Crăciun. Obiceiurile din această perioadă îmbină 
fondul creștin de valori cu cel precreștin peste care s-a suprapus, fără a exista însă un antagonism 
între cele două, ci creând împreună frumusețea, complexitatea, caracterul ritual și spectacular al 
acestora.  

În secvența interpretată de copii este prezentat momentul dinaintea Nașterii Domnului, când 
Iosif și Maria sunt primiți doar într-un grajd de oi și vite, dar și sosirea îngerilor și păstorilor spre a 
se închina Pruncului născut. În replicile lor se regăsesc: 

Păstor: ”Ia sculați, voi, ce dormiți?/ Îngerii să-i auziți/ 
Cum vă cântă de frumos/De nașterea lui Hristos!” 
Înger: ”Mergeți, drumul nu e lung/ Și o să-l găsiți pe prunc/ 
Într-o iesle înfășat/ Pe al lumii împărat!” 
Sosirea crailor de la Răsărit, întâlnirea lor cu Irod, care dorește să-l omoare pe Iisus sunt alte 

momente prezentate de elevi.  
Crai Roșu: ”Eu, Crai Roșu/ Am citit în carte/Că Mesia nu-i departe/ Și-așa mi se-arată-n 

semne/ Că se naște-n astă vreme!” 
Crai Verde: Eu, Crai Verde,/ Vin din Macedonia/ Unde steaua ne-a-ndemnat/ Spre nou 

născut împărat. 
Crai Negru: ”Eu țin frâiele crăiei/ De prin țările Arabiei/ Craiul Gașpar mă numesc/ Și ca un 

crai îți vorbesc/ Dar tu nu te-nvrednicești/ Să spui ce crai mare ești?” 
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Craii s-au închinat Pruncului Iisus, apoi s-au întors pe alt drum, nu au mai trecut pe la Irod. 
Acesta, pentru a se asigura că Iisus nu scapă viu, a poruncit ofițerilor: ”Săbiile-n mână luați/ Și-n 
Viflaim să intrați/ Prunci de la doi ani în jos/ Împreună cu Hristos/ Dați, tăiați, pe Hristos să mi-l 
aflați”! Deși au fost omorâți 14.000 de prunci, Iisus a rămas în viață, iar Irod a fost blestemat. 
 Momentul copiilor se încheie cu vorbele de mângâiere aduse de Înger mamelor rămase fără 
prunci, pe care le asigură că aceștia ”sunt la ceruri înălțați” și cu îndemnul, rostit în cor, de a ne lăsa 
cu toții pătrunși de spiritul și bucuria sărbătorilor: 

”Nu simți fiorul de atunci/ Și-n clipa asta, frate?  
Iisus te-așteaptă să arunci/ Povara de păcate. 
Și-acum te las, fii sănătos/ Și vesel de Crăciun 
Și nu uita, când ești voios/ Române, să fii bun!” 
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CONCURSUL COLINDE, COLINDE 
 

Prof. Pop Elena Luminita 
Gradinita nr. 2 Fundeni – Dobroesti, jud. Ilfov 

 
 Tradiţiile reprezintă un ansamblu de concepte, de obiceiuri, de datini şi de credinţe în cadrul 

unor grupuri sociale sau naţionale care se transmit (prin viu grai) constituind pentru fiecare popor, 
trăsătura lui specifică. Ele au o valoare deosebită, deoarece pot defini un popor atât din punct de 
vedere spiritual, cât şi ca spaţiu geografic sau istoric.  

 Tradiţiile fac parte din lumea miraculoasă a simbolurilor, ce stabilesc legătura dintre real şi 
legendă. Reprezintă chintesenţa unor valori create de o societate în evoluţia ei istorică pe care le 
păstrează cu sfinţenie din generaţie în generaţie. 

 Poporul nostru, ca rod a unei civilizaţii vechi şi puternice, este un popor cu o bogată viaţă 
spirituală, cu tradiţii în religie, ritualuri, magie şi mit.  

 În contextul societăţii româneşti aflată într-un proces de schimbare din punct de vedere 
valoric şi raportată la tendinţele culturii europene, se impune cu necesitate menţinerea specificului 
autohton prin iniţierea şi organizarea unor activităţi care să asigure păstrarea şi continuitatea 
elementelor tradiţionale.  

 Toata povestea acestui frumos proiect a pornit de la o idee mai veche: aceea de a organiza un 
concurs de colinde intre grupele de prescolari. Am initiat acest concurs din dorinta de a reanvia 
dragostea si respectul pentru valorile culturale, pentru perpetuarea obiceiurilor si traditiilor 
stramosesti si de a trezii in tinerele generatii emotia interpretarii colindelor traditionale romanesti. 

 Discutand cu parintii, cu elevii si cadrele didactice am inteles ca si copiii isi doreau un 
concurs in care sa se intreaca in maiestria artistica si sa-si puna in valoare calitatile vocale; sa 
imbrace cu mandrie frumoasele costume nationale romanesti; sa reanvie traditia interpretarii 
colindelor de altadata in cadrul unui concurs. 

 Titlul acestui concurs a fost inspirat de insasi marele nostru poet national, Mihai Eminescu 
prin nemuritoarele versuri: Colinde, colinde/ E vremea colindelor/ Caci, gheata se intinde/ Asemeni 
oglinzilor etc., fiind singurul colind pe care l-a scris poetul si care a aparut sub titlul Colinde, 
colinde în editia postumelor din 1902. 

 Proiectul Colinde, colinde se incadreaza in domeniul cultural - artistic si se adreseaza 
copiilor din invatamantul prescolar si primar. In perioada copilariei se manifesta plenar placerea 
copiilor pentru manifestari artistice, in special cele muzicale. La varsta copilarii serbarile si 
activitatile artistice au un impact emotional puternic asupra copiilor, dar si asupra parintilor.  

 In fiecare an cadrele didactice pregatesc la nivelul clasei un program artistic cu ocazia 
sarbatorilor de iarna, program ce cuprinde si un repertoriu de colinde. Colindele au un loc special in 
traditiile populare ale poporului roman cu ocazia sarbatorilor de Craciun si merita acordarea unei 
atentii sporite din partea personalului didactic cu rol deosebit in formarea si dezvoltarea tinerelor 
generatii de copii. 

 Avand un real sprijin din partea conducerii scolii si a colegilor, comisia de organizare a reusit 
sa demareze prima editie a concursului la nivel local in data de 12 decembrie 2018, in sala de 
festivitati de la Scoala Gimnaziala nr. 2 Fundeni – Dobroesti, jud. Ilfov. 

 Prezentarea colindelor intr-un cadru festiv este un eveniment de seama in viata copiilor, dar 
si a parintilor si a cadrelor didactice. Prin specificul său, acest concurs reprezintă un izvor de 
bucurie, creand bună dispozitie si favorizând dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere psihic, 
dar si afectiv si cognitiv. Activitatile cultural - artistice favorizează, valorifică si dezvoltă 
experientele copilului într-un climat nou si stimulativ.  

 Scopul proiectului este stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al prescolarilor si 
scolarilor prin muzica, respectiv prin colinde. 

 Proiectul a avut urmatoarele obiective: 
 -Implicarea unui număr mare de copii, parinti, elevi, reprezentanti ai comunitatii locale si 

cadre didactice în vederea asigurării unei reprezentativităţi semnificative la nivelul comunitatii 
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locale; 
 -Informarea şi documentarea copiilor privind istoricul, tradiţiile prin dezvoltarea creativităţii 

copiilor în domeniul artistic. 
 Rezultatele cantitative - antrenarea unui număr cât mai mare de copii şi cadre didactice din 

judet; diseminarea bunelor practici; copiii participanţi vor avea competenţe îmbunătăţite în 
activitatea cu specific artistico - muzical. 

 Participantii la acest concurs au fost: preşcolari, elevi din învăţământul primar si gimnazial 
(peste 150 de copii), cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale si judetene, părinţi si 
invitati. 

 Prin concursul de colinde copiii din localitate creează legături durabile, prietenii unite sub 
acelaşi ţel, al respectului pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti prin interpretarea unor colinde cu 
interes, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorizând istoria şi credinţa. 

 Rezultatele calitative - optimizarea competenţelor copiilor şi cadrelor didactice prin 
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Craciun; 

- valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi profesorilor participanţi la activitatea 
proiectului; 

- dezvoltarea competenţelor de valorificare a tezaurului folcloric prin implicarea activă şi 
creativă în activitatea proiectului; 

- dezvoltarea capacităţilor de diseminare a bunelor practici în domeniul proiectelor şi 
activităţilor extracurriculare ce vizează păstrarea şi promovarea valorilor strămoşeşti; 

- realizarea de parteneriate; 
- creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, regional; 
 Comisia de jurizare a stabilit criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul 

de vârstă, repertoriul si nivelul artistic de interpretare. Premierea copiilor s-a facut ţinându-se cont 
de originalitatea şi talentul artistic al concurentilor. 

 Valorificand momentele si imaginile surprinse in concurs s-a realizat un film care s-a 
distribuit pe internet primind multe aprecieri din partea comunitatii. 

 La concurs au participat grupuri de colindatori de la institutiile de invatamant din localitate si 
nu numai, pe doua categorii de varsta: prescolar si primar. Fiecare formatie a putut prezenta in 
concurs maxim trei colinde de maxim sase minute. La concurs au putut participa in calitate de 
invitati si alte grupuri de colindatori. Inscrierile s-au facut prin completarea si transmiterea unei fise 
de inscriere la comisia de organizare. Concursul s-a desfasurat si organizat fara taxă de inscriere din 
partea concurentilor. Copiii au primit diplome, dulciuri, reviste si DVD-uri educative de la sponsorii 
concursului, iar cel mai deosebit grup de colindatori a primit trofeul concursului: Colinde, colinde. 
Cadrele didactice au primit adeverinte de participare. 

 Pentru punerea in prectica a acestui proiect educativ am beneficiat de indrumarea si 
coordonarea doamnei Director, prof. Stupineanu Claudia, careia ii multumim din suflet. 

 In urma desfasurarii acestui concurs se vor incheia parteneriate cu institutiile judetene de 
specialitate. In perioada urmatoare vor fi publicate articole despre concursul de colinde in presa 
locala si judeteana, in revistele de specialitate.  

 In comisiile metodice din unitate se vor desfasura activitati de diseminare a exemplelor de 
bune practici oferite prin organizarea si desfasurarea acestui concurs de colinde. 

 Sperăm ca acest concurs să impulsioneze cadrele didactice de a fi preocupate de educarea 
copiilor pentru valori, pentru insuflarea dragostei faţă de puritatea culturală şi artistică a poporului 
român şi de promovarea comorilor de neînlocuit ale neamului nostru românesc. 

 In speranta ca acest concurs a avut un puternic impact educativ copiilor din unitatile scolare 
participante, echipa de organizare va pleaca la drum cu speranta si credinta ca in viitor acest 
concurs va ajunge unul judetean. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ȘI OBICEIURILE LOCALE 
 

Prof. înv. primar POP ELENA 
Școala Gimnazială Somușca – structură Șc. Gim. CLEJA – jud. Bacău 

 
 

Capra de pe la noi…  
Foaie verde și un grăunte, 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Asta-i capra de la munte, 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Foaie verde și-o lalea, 
Capra joacă la Somușca! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ ţa! 
Nu te da, nu te lăsa! 
Şi la dreapta tot aşa. 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Şi la stȃnga tot aşa. 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Vai sǎraca cǎpriţa! 
Cum ȋi umblǎ gurița! 
Ţa-ţa-ţa pe deal ȋn sus 
Cǎ de-acolo te-am adus, 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Cu cercei şi copoței! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Cu cercei şi cu mǎrgele 
C-aşa-i place mȃndrei mele! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Lȃţişoarǎ cucuruz 
Tu, cǎpriţǎ cu hurmuz 
Ia ridicǎ capu-n sus, 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Şi vezi ţapii unde s-au dus? 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Lȃţişoarǎ cu nalbă 
Cǎpriţǎ frumoasa mea! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Joacǎ bine tot aşa! 
C-aşa joacǎ la Cleja 
Băiatul și cu fata! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
C-aşa joacǎ la Bacău 
Cȃte-o fatǎ şi-un flǎcǎu 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Foaie verde lemn de brad 
Stai cǎpriţǎ din jucat. 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Cǎ de-asearǎ tot jucǎm 
Şi nimic nu cǎpǎtǎm. 
Lȃţişoarǎ solzi de peşte 
Joaca noastrǎ se opreşte 

Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Hopuri, hopuri, hopurate 
La mulţi ani cu sǎnǎtate. 
Hopuri, hopuri, hopurele 
La mulţi ani, cu viorele! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
Ţa-ţa-ţa cǎpriţǎ, ţa! 
URSUL  
(un conducător de trupă care comandă 

ursul și câțiva toboșari) 
 Frunzuliţǎ flori mǎrunte 
 Vine ursul de la munte, 
 Tot pe labe şi genunche. 
 Şi s-apropie de sat  
 La fete de mǎritat. 
 Frunzuliţǎ de alune 
 Dǎ-te deoparte lume, 
 Frunzuliţǎ foi de fag 
 Hai ursule peste prag. 
 Tot pe jos, pe jos, pe jos, 
 C-aşa-i ursul cel frumos. 
 Foaie verde de cicoare 
 Scoalǎ ursule-n picioare.  
 (urşii se scoalǎ şi joacǎ pe bǎţ) 
 Sǎ te vǎd cȃt eşti de mare. 
 Stai ursule nu te da 
 Cǎ te vede maica-ta. 
 Frunzuliţǎ de mohor  
 Pune laba pe zǎvor 
 Te-ai fǎcut mare de tot 
 Şi ţi-am pus verigǎ-n bot.  
(aici urşii se trȃntesc pe jos) 
 Vǎleu Doamne ce sǎ fac? 
 Urşii mei au leşinat. 
 Şapte vǎi şi-o vale adȃncǎ 
 Vǎleu, urşii mǎ mǎnȃncǎ. 
 Frunzuliţǎ foi de fag 
 Pune laba pe ciomag. 
 Urşii mei de la Moldova  
 I-am adus bȃtǎnd cu toba.  
 Urşii mei de la Cleja 
 I-am adus cu sania 
 Frunzuliţǎ şi-un dudǎu,  
Ăsta-i ursul din Bacău!!! 
 (ȋncep sǎ batǎ tobele)  
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Pop Loredana, Şcoala Gimnazială “Dr. Victor Babeş” 
 
 În ultima vreme se caută şi devine o necesitate dezvoltarea implicării părinților în școli, e 

nevoie de angajamentul tot mai crescut al părinților atât în sala de clasă, cât și acasă. Prin acesta 
implicare se confirmă impactul pozitiv al implicării părinților asupra realizării elevilor, cât și un 
mod de implementare a unor strategii dovedite pentru sporirea rezultatelor şcolare şi creării unui 
climat mai familial ce dă o notă mai sporită de afectivitate. 

 Cu implicarea părinților în școli, cadrele didactice pot începe să dezvolte o cultură afectivă 
între casă și școală, astfel încât școala să poată servi drept pod cultural pentru elevi. Completate cu 
vocile adevăraților profesori, elevi și părinți, această implicare demonstrează o serie de eforturi din 
partea părinților pentru a îmbunătăți relaţia dintre şcoală şi familie, pentru a obține resurse mai mari 
pentru școli și a îmbunătăți realizările academice. Angajamentul pe care îl dovedesc părinţii 
recunoaște rolul aceştora alături de cadrele didactice în dezvoltarea pozitivă, atitudinile față de 
învățare și educație pentru copii. Elevii își construiesc motivația și încrederea în forţele proprii, iar 
părinţii încurajând bucuria lor de a învăța. Aceste implicări aduc beneficii pentru elevi: 

• Își completează temele și obțin o diplomă mai bună și o participare, indiferent de 
statutul lor socio-economic, nivelul de educație al părinților și fondul lor etnic sau rasial. 
• Sunt mai autodisciplinați și au mai multă stimă de sine. 
• Ei manifestă aspirații și motivații mai mari față de școală și adoptă o atitudine pozitivă, 
ceea ce duce la un comportament îmbunătățit și este mai puțin probabil să renunțe la școală. 
• Diferența dintre diversele culturi poate fi împiedicată, ceea ce duce la o mai bună cooperare 

cu colegii de clasă și profesorii lor și o mai bună integrare în mediul școlar. 
Beneficiile nu se opresc aici nici pentru cadrele didactice: 
• Îmbunătățirea comunicării și a relațiilor dintre părinți și profesori duce la o mai bună 
înțelegerea culturilor și diversității familiilor, abilitățile și timpul părinților. 
• Înțeleg mai bine atitudinea și comportamentul studenților 
• Ei primesc de la părinți mai mult respect pentru profesia lor. 
• Este mai probabil ca aceștia să aibă un nivel mai ridicat de moralitate și o creștere a 

satisfacției profesionale. 
Beneficii pentru școală 
• Ei se bucură de un sprijin comunitar mai bun și au tendința de a dobândi o reputație mai 

bună comunitatea 
• Au programe de calitate superioară.( GOOD PRACTICES of Cooperation among Schools 

and Parents, pag. 5) 
Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală , să le împlinească setea de 

cunoaştere ,să le o!ere prile'uri de a se emoţiona puternic ,de a f în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. Aceste activităţile intră în sfera extraşcolarelor în general, au cel mai 
larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai efciente modalităţi de formare a caracterului copiilor 
încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestora. Tot aici intră şi serbările şcolare ce emană un entuziasm, o altă atmosferă şcolară prin care 
părinţii trăiesc alături de copii momente unice din dezvoltarea lor. În acest cadru are loc o mai mare 
implicare a copiilor in actul educativ, iar activităţile de educaţie nonformală se desfasoară în mare 
măsura prin colaborarea cadrelor didactice cu familia si cu diverse institutii din comunitate. 

 Fără ajutorul părinţilor şi fără implicarea lor în educaţia copiilor şcola n u s-ar bucura de 
acelaşi real succes. E nevoie de un parteneriat continuu între cele două părţi ca elevii să ajungă 
acolo unde trebuie. 
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,,Magia sărbătorilor de iarnă!” 
Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 

Serbările şcolare. 
 

Prof. preşc. Pop Maria Daniela 
Grădiniţa cu P.P. ,, Dumbrava Minunată”- 

structură a Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul, Tg. Mureş 
 
Iarna… anotimpul bucuriei!!! 
Fulgii de nea care dansează răzleţ, atingând delicat chipurile gingaşe ale copiilor, luminiţele 

scăpărătoare, multicolore care fură privirile copiilor cu mişcările lor agere, îmbrăcând vesel 
vitrinele magazinelor, ferestrele caselor… brăduţii frumos decoraţi expuşi în diverse locaţii, 
aprinderea iluminatului festiv din central oraşului, brăduţul împodobit împreună cu familia în 
aşteptarea lui Moş Crăciun sunt momente specifice de iarnă care trezesc în sufetul copilului, în 
modul cel mai plăcut, emoţia de a păşi în ,,magia sărbătorilor de iarnă”, o imagine semnificativă 
pentru viaţa lor afectivă. Pentru ca mai apoi aceste trăiri sufleteşti să se întrepătrundă simultan, să se 
completeze frumos cu acţiunile educative, desfăşurate atât în cadrul gradiniţei cât şi în cadrul 
activităţilor extraşcolare.  

Aceste acţiuni au rezultate deosebite în dezvoltarea cognitivo–socio-emoţională a copilului, 
impactul fiind pozitiv mai ales prin implicarea directă a părinţilor. Şi în acest an şcolar colaborarea 
gradiniţă – familie este una constructivă şi eficientă, parteneriatul având rezultate benefice 
dezvoltării ulterioare a preşcolarului.  

Magia sărbătorilor de iarnă ne-a întâmpinat încă de la începutul acestui anotimp, preşcolarii 
participând la împodobirea brazilor alaturi de alţi copii de la alte grădiniţe, acţiune desfaşurată în 
cadrul unui centru comercial, la iniţiativa şi invitaţia acestora. Bineânţeles decoraţiunile au fost 
realizate cu multă migală, creativitate, originalitate şi bună dispoziţie împreună cu părinţii care au 
participat la această acţiune spre bucuria micilor preşcolari, momentul de maximă emoţie pentru 
fiecare copil fiind acela în care fiecare şi-a aşezat ornamentul confecţionat pe braduţul oferit grupei 
noastre în cadrul acţiunii „Parada brazilor”, la final munca fiind recompensată, ca de fiecare dată, cu 
daruri oferite de spiriduşii moşului. 

Preşcolarii sunt atraşi de rezultatul muncii lor, de aceea este foarte important să acordăm 
utilitate obiectelor confecţionate de ei, deoarece pot fi motivaţi şi obişnuiţi să lucreze nu numai în 
interesul personal dar şi pentru folosul altora. De altfel observăm că motivaţia capătă un caracter 
social iar realizarea ornamentelor transmit copilului stări de bucurie, emoţie, satisfacţie, trăiri 
pozitive puternice, iar pe fondul acestor trăiri afective, copilul va dobândi încredere în forţele 
proprii. Diversificând materialele şi tehnicile de lucru în vederea realizării şi confecţionării 
ornamentelor, oferim posibilitatea copilului de a-şi stimula creativitatea şi originalitatea. 
Încurajîndu-i şi sădindu-le încrederea în forţele proprii, îndrumând activitatea copilului printr-o 
gradare progresivă a sarcinilor şi tehnicilor de lucru, educatoarea este un partener al copilului pe tot 
parcursul propriei sale deveniri.  

Prin activităţile plastice (colajele, pictura, desenul liber), activităţile practice dar şi prin dans, 
micul preşcolar devine un personaj bine individualizat în lumea magică a sărbătorilor de iarnă. 
Activitatea educativă aplicativă ,,Surprinde-l pe Moş Crăciun !”, a avut un impact educativ pozitiv 
asupra preşcolarilor, fiecare copilaş realizând în mod cât mai original colaje specifice temei prin 
tehnica dorită.  

Activităţile educative desfăşurate în parteneriat cu părinţii au o importanţă deosebită în 
dezvoltarea multilaterală a copiilor preşcolari, aceasta fiind datorată potenţialului afectiv bogat al 
preşcolarului, care manifestă un viu interes în implicarea şi valorificarea aptitudinilor personale. 

O influenţă pozitivă asupra parteneriatului grădiniţă –familie o au serbările şcolare, implicarea 
părinţilor în astfel de acţiuni eficientizează demersul educativ şi colaborarea dintre cei doi parteneri 
educativi. 
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Serbările sunt purtătorii veseliei, bucuriei, menite să contribuie la crearea unei ambianţe 
tonice pentru copii, prilejuind astfel trăiri psihice pozitive şi un echilibru emoţional stabil, fiind 
astfel o modalitate de a oferi părinţilor o imagine reală asupra complexului cognitiv al propriului 
copil, atunci cînd se confruntă cu lumea. Astfel de acţiuni înlesnesc participarea activă a copilului la 
construirea propriului traseu de învăţare , oferindu-i copilului o oportunitate de a relaţiona cu grupul 
într-un alt mod. Amintesc în mod special serbările specifice acestui anotimp, care sunt o modalitate 
de a descopiri şi valorifica înclinaţiile şi aptitudinile artistice ale micuţilor intr-un climat nou, 
stimulativ, prin implicarea directă în propria lor formare. Educatoarea prin calităţile sale 
organizatorice şi artistice, prin cunoaşterea şi armonizarea strategiilor adecvate, reuşeşte să 
selecteze versurile temei specifice momentului, dansul specific, punerea în scenă a pieselor de 
teatru, alegerea colindului tradiţional, reuşeşte să introducă copilul în magia sărbătorilor de iarnă. În 
jurul bradului împodobit copiii aşteaptă cu nerăbdare să rostească poeziile, cântecele de iarnă, să 
cânte pe neântrecute colindele aşteptând entuziasmaţi şi îmbujoraţi de emoţie pe Moş Crăciun. 
Toate aceste momente minunate micul preşcolar le trăieşte în modul cel mai pur, devenind atât 
propriul spectator dar şi personajul principal al propriei sale dezvoltări, al viitorului adult de mâine, 
motiv pentru care apreciez cadrele didactice care acordă o importanţă deosebită implicării părinţilor 
în activităţile educative şi încurajez colegele tinere să efecientizeze colaborarea unui astfel de 
parteneriat prin dinamismul şi calităţile didactice de care dau dovadă. 
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Familia și grădinița-parteneri în educație 
 

Prof. înv. preșcolar : Pop Mariana Florica 
Grădinița cu P.P.Nr. 1 Zalău, Sălaj 

 
 „Nu există niciun alt efort mai radical și cu potențial mai mare de a salva lumea decât 

transformarea modului în care ne creștem copiii.” Marianne Williamson 
 
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi 

educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se 
întrepătrundă. Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi 
armonioasă. Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, 
învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă 
a individului în societate, acest lucru realizându-se prin formare după un anumit ideal de 
personalitate.  

A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, 
este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi susținere pentru a rezolva 
problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe 
psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o 
antrenăm în procesul educaţional. Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin 
în propria activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi 
liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile 
în viaţa fiecărui om. Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi 
diverse. Este foarte importantă în educaţia din copilarie deoarece individul ia primele impresii din 
mediul înconjurător, din familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi 
obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va 
avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primite în familie depinde îndeosebi de 
nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect 
moral şi comportamental.  

Familia, îndeplinește, pe lângă funcția de socializare, și alte funcții, cum ar fi:funcția 
instituțional formativă-care se realizează prin influențe directe , funcția psihomorală-realizată prin 
modele de conduită morală oferite de părinți, funcția sociointegrativă-realizată prin implicarea 
copiilor în activitatea familială, funcția cultural-integrativă-realizată prin implicarea copiilor în viața 
culturală a familiei.  

Prin creerea parteneriatului grădiniță-familie copiii câștigă un mediu de dezvoltare mai bogat, 
creează relații pozitive și fiecare își va dezvolta sentimentul coeziunii sociale.  

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicată de 
la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării cu grădiniţa şi 
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă 
şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin 
modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii 
ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe 
coordonate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub 
toate aspectele, considerate pe bună dreptate, cel mai mare dascăl!  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

POPA NICOLAE 
Școala Gimnazială Nr. 1 Cefa - Bihor 

 
 Relația neîntreruptă a omului cu natura, au făcut ca o serie de obiceiuri să se statornicească, 

mărind puterea de a spera, de a crede în trăinicia faptelor sale. 
 Dorința omului a fost întotdeauna aceea de a-și afirma virtuțile reale și năzuințele în cadrul 

colectivitățiilor în care trăiește. Obiceiurile s-au transformat în adevărate zile de sărbătoare pentru 
întreaga comunitate umană, în acest mod realizându-se o legătură tot mai puternică între membrii 
acesteia. 

Descrierea unor obiceiuri ne dă posibilitatea să înțelegem încercarea omului de a pătrunde în 
tainele naturii veșnice, de a și-o apropia, de a-și transforma anii vieții în ani de bucurie și de 
speranțe. 

Gândul că te pregătești pentru o zi în care se ,, ține ” un obicei, dă un sens vieții, îl face pe om 
capabil de tinerețe veșnică. Sărbătorile, obiceiurile, datinile și tradițiile integrează copiii, tinerii și 
bătrânii într-un ritual al vieții colective umane, al stabilității și continuității. 

Poporul român, pe lângă relația deosebită pe care o are cu natura în general, are o relație de 
excepție și pe plan vertical, cu Divinitatea. Multe obiceiuri și sărbători ale românilor sunt ,, legate ” 
de evenimentele biblice. Dintre aceste evenimente, cele mai multe sărbători și obiceiuri sunt legate 
de nașterea Mântuitorului și de răstignirea Fiului lui Dumnezeu. 

Crăciunul este sărbătoarea care vine cu cele mai multe obiceiuri: Steaua, Irozii, Viflaimul, 
Călătoria magilor. Să nu uităm și alte obiceiuri de iarnă cum ar fi: Capra, Jocul ursului, Sorcova sau 
Plugușorul. 

Ce poate fi mai frumos decât mersul cu Plugușorul. Copiii, îmbrăcați în costum național, 
organizați în cete de câte trei sau patru, împodobesc un brăduț, simbol al tinereții și al veșniciei. 
Când ziua trece spre seară, adică pe la orele trei – patru după amiază, cetele de colindători încep să 
meargă din casă în casă pentru a ura. După ce intră în curte, gospodarul le deschide ușa casei, semn 
că sunt primiți cu bucurie.  

Unul din urători intră în casă și începe uratul. În urare este pomenit ,, bădică Trăian ”, 
fertilitatea pământului, fertilitatea animalelor, bogăția recoltelor , hărnicia și înțelepciunea țăranului 
român. 

 Un alt băiat din ceată stă în tinda casei și răspunde cu clinchet de zurgălăi la îndemnul ,,Ia 
mai mânați măi, hăi , hăi ”. Un alt băiat sună din cornul de vită.  

 Al patrulea component al cetei stă în curte, iar atunci când aude sunetul cornului și clinchetul 
zurgălăilor el pocnește din bici. Biciul are o coadă scurtă din lemn, iar partea propriu-zisă este din 
fâșii de piele lungi de doi – trei metri, împletite în patru, șase sau opt iar la capăt are o pleasnă care 
pocnește, făcută de obicei din rafie împletită în trei. 

După terminarea uratului, gospodina sau găzdoaia le dă celor care au urat colaci, cârnați sau 
bani. Seara târziu, când tot satul a fost colindat, ceata se adună într-un loc și se împart pe tot ce au 
,,adunat ” în acea seară. 

Atunci când zăpada este mare, iar pe drum se văd doar urmele săniilor trase de cai, când 
copacii sunt împodobiți de gerul pătrunzător mirajul sărbătorilor este și mai mare. Mergând pe 
ulițele satului auzi la o casă sau alta sunetul cornului, zurgălăii sau biciul pocnind, ca semn că și 
acolo se dorește un an mai bun și îmbelșugat ,, haine bune și bucate ”, semn că și acolo este 
sărbătoare, este veselie. În ogrezi se aud până departe câinii care ,,latră a pustiu ” la auzul 
colindătorilor. 

Prin ferestre se văd casele gătite de sărbătoare, cu brazi împodobiți, cu moș Crăciun, cu 
steluțe, odăi calde pregătite pentru oaspeți, mese îmbelșugate cu bucate frumos ornate, cu miresme 
îmbietoare, cu o cană de vin fiert, iar pe coșurile caselor se vede fumul ieșind, făcând rotocoale și 
pierzându-se în vazduh. 
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Toate acestea sunt fermecătoare și dau un miraj de nedescris sărbătorilor de iarnă, crează o 
atmosferă de basm care a inspirat atât poeții cât și muzicienii și compozitorii. 

Sub clar de lună, sub ,,călăuzirea stelelor”, cu zăpada scârțiind sub picioare, cu obrajii 
îmbujorați de frigul de afară, dar bucuroși, ceata se desparte, copiii mergând la casele lor, bucuroși 
și mulțimiți de faptul că au putut duce cu ei încă odată urarea strămoșească: ,, LA ANUL ȘI LA 
MULȚI ANI ! ” . 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Ed. Popa Rita 
G.P.N. Soci, com Pânceşti, jud. Bacău 

 
În societatea contemporană se reliefează tot mai pregnant efectele benefice ale participării 

active a părinţilor în viaţa şcolii. Numeroase cercetări la nivel naţional şi internaţional au pus în 
evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei 
copiilor.  

Recunoaşterea importanţei unei bune colaborări cu părinţii în favorizarea succesului şcolar al 
copiilor a impulsionat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi 
şi şcoală. În contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată, deoarece misiunea 
şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculumului şcolar, 
având în vedere faptul că numeroşi părinţi sunt mult prea preocupaţi de problemele familiale, 
profesionale sau sociale pentru a putea sprijini evoluţia copiilor lor sau pentru a putea urmări 
coerenţa dintre educaţia exercitată în familie şi cea din şcoală. 

 Parteneriatul dintre grădiniţă si familie cunoaşte numeroase forme in care activitatea propusa 
conduce la creşterea si educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi. 

Pornind de la necesitatea cunoaşterii psihosociale a copilului, şcoala impune colaborarea cu 
familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de 
elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 
condiţie – colaborarea cu şcoală.  

Implicarea activă a părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare ale propriilor copii au ca 
rezultat conştientizarea faptului că problemele lor sunt şi ale altor părinţi, că discuţiile despre 
situaţiile cu care se confrunta pot duce la căi şi modalităţi de rezolvare a acestora. Prin aceste 
discuţii părinţii învaţă să accepte asistenta specializată, să ceară ajutor atunci când au nevoie. A fi 
părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde si rapide transformări 
sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă .Familia are nevoie de sprijin si susţinere pentru a 
rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. 

Poziţia unor părinţi care consideră ca odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, 
sau poziţia unor cadre didactice conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor 
sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de natură să determine o eficienţă 
maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală. 
Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de 
acţiune. 

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va 
obţine rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. 
Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, urmăresc 
realizarea aceluiaşi obiectiv (evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, orice 
divergenţă.  

Ca expresie a modernizării procesului de învăţământ, didactica contemporană promovează 
concept şi atitudini educaţionale noi, o flexibilitate curricular menită să promoveze creativitatea 
învăţătorului şi să permit oferte educaţionale cât mai variate.  

 Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului nu poate da satisfacţie setei de investigare si cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le ofere 
prilejul de a se emoţiona puternic.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Ele contribuie la adâncirea şi 
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Prof. POPA VIORICA-NORIANA 
Școala Gimnazială Nr.1 Cefa-Bihor 

 
Activitățile educative sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

Încă de la începutul lunii decembrie, elevii se gândesc la serbarea de Crăciun și de ce nu la 
venirea ..........,,moșului”, încărcat cu bunătăți.Bucuria este și mai mare atunci când afară totul este 
îmbrăcat în alb. 

Aceasta fiind o tradiție populară păstrată cu strictețe și transmisă din generație în generație, nu 
se poate să rămână nemarcată și în școală. 

Astfel am început să ne pregătim de serbare, stimulând capacitățile creatoare ale copiilor 
noștri. Fiind vorba de serbare, înseamnă că vor fi implicați și părinții. Prin aceasta se dezvoltă la 
părinți abilitatea de a interacționa și empatiza cu proprii copii. De partea cealaltă, copiii se pregătesc 
cu mai multă seriozitate știind că la serbare vor fi prezenți și părinții. Această legătură familie-
școală trebuie să fie foarte puternică pentru a ajuta la formarea adultului de mâine. 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

Contribuția copilului la pregătirea unei serbări trebuie privită prin prisma de a obține ceva : o 
stare de bine, o satisfacție , dorința de a oferi ceva spectatorilor. 

Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reușita ei există 
preocupări susținute: audierea colindelor, împodobirea bradului, decorarea sălii de clasă. 

Pregătirea serbării tematice ,,Nașterea” include memorarea unor poezii sau părți din 
scenetă,precum și învățarea unor colinde. Este cunoscut faptul că memorarea se face mai puternic 
atunci când elevul trăiește ceea ce învață. Colindele învățate și prezentate de elevi părinților au fost: 
,,Deschide ușa creștine”, ,,Dacă magii au plecat”, ,,Mii de stele mititele”, ,,Cerul și pământul”, 
,,Împăratul Romei”, ,,Colindița nu-i mai multă”. 

Legătura cu familia și comunitatea este foarte importantă ,astfel prin aceste serbări, se poate 
vedea și munca noastră a dascălilor.  

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului în procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL CU PĂRINȚII 
 – O NECESITATE 

 
Prof. înv. primar Popa Adriana Sorina,  

Liceul „Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries 
 
 În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, învățământul românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra 
funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul educațional trebuie să 
devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației românești. 

 Pentru ca acest parteneriat să se constituie ca o soluție reală a problemelor din învățământ, 
sunt necesare elaborarea unor strategii, a unor direcții care să unească eforturile parteneriale, 
precizarea rolului asumat de instituții în parteneriate. Parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie 
complementară, apare ca o necesitate, reprezentând procesul de colaborare dintre două sau mai 
multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune în condiţii 
de comunicare, coordonare şi cooperare şi presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea unei 
acţiuni cu precizarea obligatorie a atribuţiilor şi contribuţiilor acestora, aspect statuat printr-un 
acord de parteneriat. Acesta trebuie privit ca un factor pozitiv care vine în sprijinul dezvoltării 
instituţiei, presupune participarea activă a tuturor celor implicaţi şi constituie în acelaşi timp un 
punct forte în vederea stabilirii unei interacţiuni constructive între partenerii implicaţi, motivaţia 
fiind integrarea grădiniţei în mediul comunitar şi participarea activă la formarea viitorilor adulţi. 
Toate instituţiile partenere promovează asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, revigorarea 
spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare, promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării 
deschise, încurajarea iniţiativei şi a participării la proiecte educaţionale, dezvoltarea colaborării și 
cooperării, încurajarea autodisciplinei şi a responsabilităţii, dezvoltarea personalităţii copilului şi 
integrarea lui în societate. O resursă şi un sprijin permanent în educarea şi dezvoltarea copiilor o 
constituie implicarea familiei, părinţilor ca parteneri în educaţie.  

 Părinţii sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea programelor educative pentru 
copiii de vârste mici, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. Parteneriatele 
încheiate cu familia, în special cele încheiate în cadrul unităţilor educaţionale în care activăm ca şi 
cadre didactice, vizează dezvoltarea şi implementarea unor programe de formare pentru părinţi, 
inclusiv formare pentru creşterea implicării taţilor. De asemenea, formarea trebuie să garanteze 
faptul că părinţii vor deveni mai sensibili la problemele sociale şi psihologice, precum şi la 
probleme de orice gen atunci când îşi cresc copiii. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască 
mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 
Un rol important având promovarea şi valorizarea diversităţii şi egalităţii în drepturi; promovarea şi 
respectarea personalităţii şi a drepturilor copilului; conştientizarea importanţei educaţiei pentru 
sănătate; promovarea comportamentelor sănătoase şi prevenirea comportamentelor cu risc Astfel, se 
pot realiza vizite, convorbiri tematice, cântece, colinde, excursii . Parteneriatul educaţional se 
desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, 
acţiunea şi colaborarea dintre agenţi educaţionali.  

 Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai 
demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, 
sociocomportamentală. Parteneriatele educaţionale sunt încheiate în urma unor acorduri semnate 
între directorii şi reprezentanţii instituţiilor care doresc să desfăşoare una sau mai multe acţiuni 
comune. Un parteneriat eficient doreşte atragerea unui număr de participanţi care să urmărească un 
scop bine definit. Obiectivele se stabilesc între parteneri, ele trebuie să fie clare, operaţionale, 
măsurabile şi în concordanţă cu scopul parteneriatului educaţional. Alegerea temelor proiectate în 
parteneriat trebuie să ţină cont de vârsta copiilor, de interesele acestora, să poată fi desfăşurate fără 
a perturba programul activităţilor zilnice din cadrul unităţilor implicate. Activităţile se desfăşoară 
ţinând cont de tema aleasă în cadrul parteneriatului, de resursele materiale şi de timp, de resursele 
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umane de care dispun, de grupurile ţintă cărora le sunt adresate. Parteneriatul educaţional tinde să 
devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor 
educative. În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi 
valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi 
multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la 
nivelul grupului social.  

 
Bibliografie :  
Culea, Laurenţia. (2009), Curriculum pentru educarea timpurie – o provocare ?, Editura 

Diana.  
Vlăsceanu, Gheorghe coord., Neculau, Adrian. (2002), Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom. 
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Rolul serbărilor școlare 
 

Prof.înv. primar Edu Liliana/ Popa Anca Laura 
 
,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mai mari și nimic nu ne va permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” 

 (Maria Montessori- Descoperirea copilului) 
Activitățile educative desfășurate în afara celor obligatorii sunt activitățile extrașcolare. 

Acestea se desfășoară sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, în colaborare cu părinții, având un 
rol bine stabilit în formarea personalității micuților. 

Rolul școlii este de a-i forma pe copii din punct de vedere fizic și socioafectiv, dar și 
psihointelectual..  

Activitățile educative în parteneriat cu părinții au o importanță formativă, fiind sub formă de 
excursii, serbări, tabere etc. 

Serbările școlare au un rol important deoarece îi ajută pe copii să se controleze 
comportamental, emoțional, încurajându-i pe cei mai timizi să participe. 

Serbarea școlară este o activitate extrașcolară tradițională care permite exprimarea activă nu 
doar a câtorva elevi mai talentați, ci a tuturor, având un rol important în dezvoltarea libertății de 
exprimare, în stimularea imaginației, dezvolatrea gustului pentru frumos. Cele mai importante sunt 
cele organizate cu prilejul Crăciunului, a zilei de 8 Martie, dar și de la sfârșitul anului școlar. 

În procesul instructiv-educativ activitățile de acest gen îl atrag pe copil să participe cu plăcere 
și cu interes, dar și pe părinți, care se implică pentru reușita serbărilor. Îi ajută pe copii să învețe 
roluri, să învețe versuri, dar se bucură și de timpul petrecut unii cu ceilalți. 

Interpretând roluri diferite, copilul reproduce modele de conduită pe care și le va însuși în 
propriul comportament. 

În școala contemporană eficientă, educația depinde de gradul în care se pregătește elevul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării 
personalității lor. Astfel că rolul învățătorului este de a-i forma pe elevi sub aspect psihointelectual, 
fizic și socioafectiv, mai exact de a le facilita integrarea socială. 

Serbările oferă șansa învățătorului să-i ajutte să se implice, să colaboreze cu colegii, să se 
cunoască mai bine. Ele devin un mijloc de educare a voinței, a încrederii în forțele proprii. 

În concluzie, pot spune că activitatea extracurriculară este o componentă educațională 
eficientă căreia cadrul didactic trebuie să-i acorde atenție, pentru stimularea creativă a acestora. 
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DESPRE SERBARILE ȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Prof.înv.primar CARMEN POPA 
Liceul Teoretic,,Tudor Vladimirescu ,,Drăgănești-Olt 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia. Organizând o serbare verificăm , de câteva ori pe an, că 
micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de 
a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul 
îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de 
frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei 
şi practicarea ei. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor 
într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a cadrului didactic, ţinuta sărbătorească, 
accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente 
importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor.  

 Va prezint în continuare Serbarea de Craciun pregatita împreuna cu copiii anul acesta. 
Legenda Crăciunului - scenetă pentru serbarea de Crăciun 
Prezentator 1: Ştiţi, dragii mei, cine e Moş Crăciun? …Să vă spunem noi! 
Prezentator 2: Ehei, povestea lui îşi are începuturi străvechi, însemnate în textele biblice. 

Pentru români, Crăciun este numele păstorului în al cărui staul s-a născut Hristos, un cioban ursuz, 
rău, care şi-a pedepsit nevasta, pe Crăciuniţa, pentru că a primit-o pe Maria în gazdă. 

Prezentator 1: Dar apoi, înţelegând minunea care s-a produs, s-a căit şi a devenit credincios. 
Iar Dumnezeu l-a menit să ducă întru vecie daruri şi vorbe bune copiilor cuminţi. 

Prezentator 2: Ei, ce spuneţi? Pentru cei care încă nu cred în Moş Crăciun, îi invităm să 
asculte povestea noastră. 

 
  
Scena I – Lângă brad 
  
Fetiţa: Moş Crăciun există! 
Băiatul: Ba nu există! 

874



F: Ba există! 
B: Ba nu, că mi-a spus mie tata! 
F: Ba da, că am citit eu într-o carte! 
Vine bunicul şi se aşază pe scaun: 
Bunicul: Hei, dragii moşului, iar vă certaţi? Care mai e baiul de astă dată? 
F: Bunicule, Petruş spune că nu există Moş Crăciun, că Moşul nu-i decât mama sau tata. 
B: Păi … aşa mi-a spus mie tata … 
F (cu lacrimi în ochi): Bunicule, spune-i că nu-i adevărat! Nu-i adevărat, nu-i aşa? 
Bunicul: Hei, dragii moşului e o poveste tare lungă şi veche, veche … 
F: Cât de veche? 
Bunicul: De pe vremea lui Iisus. 
B: Hai, bunule, spune-ne-o şi nouă! 
Bunicul: Bine, atunci aşezaţi-vă aici şi ascultaţi. 
(Copiii se aşază la picioarele moşului şi ascultă.) 
Bunicul: Aşaaa… Se povesteşte din bătrâni că pe vremea lui Iisus… 
B: Împăratul iudeilor? 
Bunicul: Împăratul iudeilor, da!… Pe vremea acestui împărat, în oraşul Bethleem, trăia un 

păstor bătrân, bătrân de tot, care nu credea în Dumnezeu, pe nume Crăciun, cu femeia lui, Baba 
Iova. 

F: Moş Crăciun nu credea în Dumnezeu?! 
Bunicul: Pe atunci nu credea. 
B: Şi?! 
Bunicul: Şi acest păstor ave, 
Ave, măre, ave 
Stâne de oi multe, 
Multe şi cornute, 
Cu lână miţoasă 
Ca firul de mătasă… 
F: Era bogaat!… 
Bunicul: Da, dar pe cât era de bogat, pe atât era de rău. 
Scena II – Casa lui Crăciun 
(din carton sau desenată pe o coală mare) 
  
Crăciun (strigând): Babă Iovă, ai măturat casa, ai pregătit bucatele? Că acum e noapte şi vin 

musafirii! 
Iova: Am pregătit, bărbate! 
C: Vezi de pune pe masă din vinul cel mai bun, că vine şi primarul, şi prefectul, şi preotul… 

Şi mişcă-te odată, femeie, ce te moşmăieşti aşa?! 
I: Bine, bărbate, acuş fug. 
Un copil sărac: Nene Crăciune! Nene Crăciune! 
C: Ce-i, mă, ce vrei?! Eu sunt nene cu tine, mă?! Ia, vezi, că-ţi dau una! Să-mi spui domnule 

Crăciun! 
Copilul: Domnul Crăciun, am venit la domnia voastră că mama-i bolnavă la pat, şi-i trebuie 

leacuri, şi n-avem bani, că nu ne-ajung nici de mâncare. 
C: Ce?! Bani?! Pleacă de-aici, mucosule, până nu-ţi dau două ciomege pe spinare. Leneşilor, 

la muncă cu voi! 
(spre sală): Auziţi, să-i dau bani! Da’ eu ce mănânc?! … iată că vin musafirii. (strigând): Babă 

Iovă, întâmpină pe musafiri!  
  
Scena III – Ieslea lui Crăciun 
Iosif: Am călătorit mult spre Bethleem. E noapte şi eşti obosită, Maria. Hai să înnoptăm în 

acest orăşel! 
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Maria: Iosif, uite-o casă mare! Poate gospodarii au un locuşor şi pentru noi. 
Iosif: Hai să batem! Cioc! Cioc! Cioc! 
Iova (deschide uşa): Cine sunteţi şi ce doriţi? 
Iosif: Noi suntem din Nazareth. Călătorim de multe zile şi suntem frânţi de oboseală. V-am 

ruga să ne primiţi peste noapte să dormim în casa dumneavoastră! 
Iova: Oameni buni, eu v-aş primi, dar bărbatul meu este foarte rău şi nici nu vrea să audă de 

oameni străini în casa lui. 
Iosif: Dar soţia mea, Maria, trebuie să nască. E iarnă, zăpadă şi ger şi trebuie să înnoptăm 

undeva. 
Maria: Vă rugăm, adăpostiţi-ne măcar în staul! 
Iova: Haideţi în ieslea boilor din staul! Văd că-şi este foarte rău, trebuie să naşti. Am să te 

moşesc eu. 
(Fecioara naşte pe Iisus – puteti scoate de după ieslea improvizată o păpuşă bebeluş înfăşată 

în scutece albe) 
Iova (ridicând copilul spre spectatori): Vai, ce copil frumos ai născut! 
Îngerii (2 ingeri apar lângă iesle): El este Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, împăratul 

luminilor, fiul lui Dumnezeu. 
Iova: Maică preasfântă, miluieşte-mă! 
(veselă) Mă duc să-i spun unchiaşului meu, Crăciun, că sunt moaşa Mântuitorului lumii. 

(Păşeşte spre casă.) 
Crăciun:Unde ai fost?! Adu repede cafeaua şi dulceţurile, că vor să plece musafirii! Dar ce-i 

pe mâinile tale? 
Iova: Ce bucurie, 
Ce veselie 
Pe noi, Crăciune, 
C-a venit pe lume, 
La noi s-a născut, 
Domnul cel de sus, 
Domnul cerului 
Şi-al pământului, 
Hristos, Domnul cel slăvit, 
Cum de mult s-a proorocit! 
Crăciun (o împinge pe Iova): Ce-ai făcut?! Ai lăsat musafirii ca să ajuţi o sărăntoacă? 

Netrebnico! Cum poţi să crezi aşa ceva? (Îi taie mâinile cu toporişca) 
Iova: Vai, de ce mi-ai tăiat mâinile? 
Crăciun: Aşa meriţi. Pleacă din ochii mei! 
Iova (fuge în staul.): Maica Domnului, mântuieşte-mă! 
Maria: Apropie-ţi, moaşă Iova, braţele tale de scutecele preasfinţite ale pruncului! 
Iova: Minune, de trei ori minune! Mi-au crescut mâinile la loc! (Se închină şi fuge la 

Crăciun.) Iată, Crăciune, că în locul păcătoaselor mele mâini, pe care tu mi le-ai tăiat, fiul Mariei, 
Împăratul cerurilor, mi-a dat altele mult mai frumoase, mai albe ca zăpada şi mai luminoase decât 
soarele! 

Crăciun: Vai, ce minune! Ai avut dreptate. Iartă-mă, Maica Domnului, pentru ce-am fost şi 
pentru ce-am făcut! Acum cred în Dumnezeu. Ce pot face ca să-mi spăl păcatele? 

Un înger (sau amândoi): De azi înainte vei trăi veşnic! În fiecare an, cât va fi lumea şi 
pământul, vei colinda prin ger, prin vifor şi ninsoare, cu traista plină doldora, pe la casele 
oamenilor, pe la cei mari ca şi pe la cei mici, pe la cei bogaţi ca şi pe la cei săraci, împărţindu-le 
tuturoa îmbucurătoarea veste despre naşterea Mântuitorului lumii, a Domnului nostru Iisus Hristos! 

 
  

876



IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof.POPA CORINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE POPOVICIU BEIUŞ 
 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița 
dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare.  

 Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și 
în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: *Transmiterea de norme, valori și 
obiceiuri; *Dezvoltarea autonomiei copilului; *Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc 
în școală, familia transmite copilului modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă 
dragostea pentru lectură); *Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de 
comportament, de ordine, curățenie, mici responsabilități familiare și școlare).  

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
şcoală și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: *Referatele 
prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete 
(ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); *Organizarea unor expoziții cu lucrări 
executate de copii; *Participarea părinților la activități demonstrative; *Convorbirile cu familia (pot 
avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului sau a părinților); *Consultări 
individuale; *Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea 
familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; *Organizarea de 
activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, 
fabrici, etc); *Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de 
cadruldidactic; *Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). În 
concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și 
formare al copilului. 

 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este 
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bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este 
COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
 

Prof. Popa Elena 
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

 
 Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creștini, dar mai ales pentru copii; ei 

sunt cei care așteaptă cu nerăbdare momentul sosirii zăpezii, împodobirii bradului a colindelor și a 
colindatului.  

 Sărbătorile de iarnă debutează cu sosirea lui Moș Nicolae, când cei mici își pregătesc ”cu 
emoție” ghetuțele și le așază ordonat lângă ușă, rămânând apoi în așteptare….! Că au fost buni sau 
mai puțin buni, bietul Moș tot vine pentru fiecare: pentru unii cu câte un mijloc de îndreptare, iar 
pentru alții încărcat de nu mai reușesc ghetuțele să preia cadourile…..!  

 Sub auspiciu colindelor care sunt intonate atât la școală, cât și din familie, magazine,, etc 
bucuria se îndreaptă spre Nașterea Domnului Iisus Hristos și spre așteptarea celuilalt moș, a lui Moș 
Crăciun! 

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc. 
Părinţii, copiii îşi fac daruri şi se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei, cu credinţa că 
prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun şi mai bogat. Partea morală a 
Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţă, să oferi și să primești cu zambetul pe buze.  

 Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai 
îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit 
de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că 
Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu 
verde, chiar şi când afară e zăpadă). De obicei, în Ajunul Crăciunului se împodobește bradul cu 
globuri, beteală, instalații, bomboane viu colorate, fundițe, multe dulciuri, etc 

 În seara de 24 spre 25 decembrie , până la miezul nopţii, cete de copii merg din casă în casă 
cu colinda vestind marele moment al Nașterii Domnului Iisus Hristos:Am plecat să colindăm, Trei 
păstori se întâlniră, Steaua sus răsare și multe altele; mai demult colindătorii erau răsplătiți de gazdă 
cu colaci, nuci și fructe, dar tot mai mult în ultimii ani, obișnuința este de a oferi și primi bani 
pentru urarea făcută! Colinda are funcție de urare si funcție de vestire a Nașterii Domnului, iar 
mesajul colindătorilor dorește să aibă efect asupra gazdei, să-i aducă bogăție, prosperitate, în noul 
an, să o schimbe în mai bună, mai credincioasă, mai fericită, mai sănătoasă. Bucuria de a oferi și de 
a primi cadouri trezește un simțământ deosebit de la cel mai mic la cel mai mare!  

 Revelionul (noaptea dintre ani), Anul Nou și Boboteaza sunt tot sărbători ale iernii, ale 
bucuriei, a întâlnirii cu: familia, rudele, prietenii, consătenii. 

Dar de departe, bucuriile iernii încep și se termină la zăpadă. Aici fiecare copil se simte în 
voia lui; poate fi creativ, zâmbește și plânge, cade și se ridică, cunoaște entuziasmul, curajul dar și 
teama de a încerca ceva, pentru un timp…! Albul nesfârșit al iernii, cu flori și țurțuri la fereastră, cu 
fumegânde coșuri, cu zăpada scârțâind sub gheată la săniuș sau la colindat, vor fi amintiri de neuitat 
pentru toți cei care le trăiesc acum în anii copilăriei, la adulții și chiar bunicii de peste ani!  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Constantin Eretescu –“Folclorul literar al românilor”, Editura Compania, 2007; 
2. www.didactic.ro  
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VOLUNTARIATUL - O RAZĂ DE SPERANŢĂ 
ȊN SUFLETELE OAMENILOR 

 
Prof. Popa Mădălina 

Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia 
 
Voluntariatul contribuie la dezvoltarea educaţionala precum şi la integrarea socială a tinerilor. 

Acţiunile de voluntariat luminează sufletul, iar realitatea cotidiană va fi simţita de asemenea cu 
sufletul. Activitatea de voluntariat ii pregăteşte pe elevi pentru viaţa, orice carieră ar alege, 
experienţele trăite ca voluntar vor fi temelia pentru ceea ce vor deveni.  

 
Mulţi dintre elevii mei şi-au exprimat dorinţa de a participa la activitaţi in care să ajute 

oamenii, iar eu, fiind la rândul meu, voluntar al Crucii Roşii, am participat cu ei la multe activitaţi 
de ajutorare a semenilor. Părinţii au inţeles rolul atât de important al voluntariatului, şi-au dat 

acordul şi au fost altături de noi, in organizarea unor astfel de activitaţi educative. 

   
 Activitățile de voluntariat i-au învaţat pe elevi, multe lucruri noi, utile pentru devenirea lor ca 

adulţi si pe care nu le întâlnesc in manuale. Ei au căpătat abilitatea de a comunica si a relaţiona cu 
oamenii din comunitate, copii si adulţi, cu persoane fizice si cu instituţii. Voluntariatul ii va implica 
in mod activ si ii va pune in legatura cu oamenii nevoiaşi şi in special, cu copiii, in cadrul unor 
acţiuni de ajutorare a acestora.  

 Elevii au inţeles ca, deşi toţi oamenii sunt egali in faţa legii şi in faţa lui Dumnezeu, nu toţi 
oamenii se nasc egali din punct de vedere fizic, intelectual şi social. Voluntariatul contribuie la 
dezvoltarea educaţionala, dar şi la integrarea sociala a tinerilor. Ei s-au implicat in viaţa comunitaţii, 
au descoperit care sunt problemele oamenilor şi care ar putea fi soluţiile de rezolvare a acestor 
probleme. Au invaţat să işi asume responsabilităţi faţă de oamenii cu care interacţioneaza şi să 
respecte oamenii şi valorile sociale. Au dăruit din timpul, afecţiunea şi atenţia lor, celor care au 
nevoie de sprijin. 

880



 
 Cadrele didactice coordonatoare au capătat abilitatea de a lucra impreuna cu elevii si părinţii 

acestora, de a organiza campanii de informare, popularizare, de a gândi strategii de intervenţie , de a 
dezvolta acţiuni de stimulare a participării lor la activităţi extraşcolare şi de a gestiona resursele.  
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Importanţa serbărilor şcolare 
 

Profesor înv. primar Popa Maria Liliana 
Liceul Teoretic Teiuş 

 
Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 

elevilor, dar şi a cadrelor didactice. Putem spune că este stimulată şi imaginaţia şi creativitatea 
părinţilor, dacă ne gândim că aceştia pregătesc şi chiar realizează costumaţia copiilor pentru 
anumite roluri din serbări. 

Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul îşi perfecţionează 
deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile 
pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini, reprezintă elemente importante ce contribuie la 
costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece, se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţi, întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul 
serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor şi 
condiţiilor locale. 

Serbările şcolare sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor copiilor. 
Au un caracter atractiv, elevii participând cu însufleţire şi dăruire, într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Memorarea se realizează mai puternic atunci când 
fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol 
artistic trebuie privită ca un scop în sine, de a oferi ceva privitorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie, toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de 
sens. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le îmbogăţescă lumea spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Într-o serbare şcolară pot fi valorificate achiziţiile dobâite de elevi pe parcursul unei perioade 
de timp (un semestru, un an şcolar), conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 
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Mai aproape de Crăciun 
 

Prof.înv. primar Popa Nadia 
 
Colaborarea dintre familie şi şcoală cu scopul de a consolida relaţiile stabilite între părinţi , 

elevi şi profesori. 
 
Şcoala este instituţia extrafamilială, care trebuie să exercite o foarte mare influenţă pozitivă 

asupra elevilor, dar baza unei educatii temeinice, unui comportament bazat pe constientizarea 
regulilor societații în care trăim, o oferă părinţii , deoarece comportamentul se învaţă acasă. Aceștia 
se pot impune ca modele demne de urmat pentru că numai aşa şcoala şi familia pot adopta o 
atitudine unitară în educaţie.  

Atitudinea părinţilor poate influenţa rezultatele şcolare ale copiilor, în special asupra 
motivaţiilor învăţării, datorită dialogului cu şcoala și a coopererării profesor – părinte care este 
întodeauna în beneficiul individual al elevului. 

Învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului pe când o bună parte a educaţiei se 
petrece în afara şcolii.  

 Aşadar , părinţii trebuie să fie antrenaţi în viaţa şcolii , deoarece ei pot contribui la formarea 
unui mecanism coerent în derularea coordonării şcoală-familie. 

Am gândit din timp activitatea pe care o să o prezint, m-am documentat și am aplicat 
chestionare în acest sens părinților dar și elevilor mei. Aceștia din urmă s-au arătat entuziasmați de 
faptul că în apropiera Crăciunului vor avea câteva ore pe unul sau ambii parinți doar pentru ei. 

Pentru părinţi, aceste întâlniri colective vor reprezenta un prilej de informare pedagogică 
avizată, de înţelegere a complexităţii fenomenului instructiv – educativ. Bineînţeles că şi pentru noi 
ca profesori , întâlnirile cu părinţii constituie o reală sursă de ameliorare a stilului educativ, întrucât 
relaţiile cu aceştia pot determina o reconsiderare a atitudinii noastre în raport cu un elev anume sau 
cu clasa de elevi. 

În cele ce urmează am să descriu activitatea comună părinți-copii cu titlul ,, Mai aproape de 
Crăciun,, care se înscrie în calendarul activitătilor extracurriculare al clasei noastre si care a ținut 
locul unei ,,serbări ,, tradiționale de Crăciun.  

La inceputul lunii decembrie în cadrul unui lectorat cu părinții am extras bilețele pe care erau  
scrise numele fiecărui elev al clasei, inclusive al doamnei învățătoare. Fără să fie dezvăluită 

identitatea persoanei extrase, părinții au trebuit să pregătească un cadou, a cărui componență și 
valoare s-a stabilit de comun acord. Aceste cadouri au fost aduse la scoală de către părinți și așezate 
sub brăduțul împodobit de către copii. (Secret Santa) 

 Aici intervine altă latură educative și anume responsabilizare fiecărui copil care a trebuit să 
aducă un globuleț special pentru bradul clasei. Ritualul de împodobire al bradului a constat în 
atmosferă de colinde și povestirile copiilor despre peripețiile lor legate de Craciun. Fiecare copil a 
venit cu globulețul și povestea. 

Elevii au realizat invitații părinților pentru a participa la activitate si s-au pregătit temeinic în 
ceea ce privește realizarea unei coronițe de Crăciun, pentru că ei vor fi cei care vor da explicațiile 
părinților privind materialele și tehnica de lucru. 

Pentru ziua stabilită din timp am pregătit materiale constând în hârtie colorată roșie și verde 
mai multe nuanțe, pufuleți (pluș) colorați, sclipici, farfurii de carton, pe care le-am așezat pe o masă 
. 

Părinții și copiii au realizat fără mari dificultăți coronița, într-o atmosferă caldă, plăcută, de 
bucurie generală. 

După terminarea coronițelor, expunerea și aprecierea acestora a urmat un miniconcert de 
colinde susținut de copii, după care fiecare copil a mers în brațele părintelui și am cântat împreună 
colinde. 
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La final a venit momentul mult așteptat și anume împărțirea cadourilor de sub brăduț, care s-a 
dovedit a fi un real succes. Toți au fost mulțumiți de ceea ce au primit chiar dacă darurile erau 
diferite. 

Aștept cu nerabdare feedback-ul oferit de chestionarele pe care le voi aplica in ianuarie. 
Activitatea a fost un real success și cu siguranță o vom repeat. 
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Serbările școlare, motiv de bucurie 
 

Prof. Înv. preșcolar Popa Olga 
Grădinița cu program normal Secuieni Bacău 

 
După cum cu toții știm, perioada copilăriei nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferit 

de basme, povestiri si povești. Deși în aparență lecturile, poveștile, povestirile fiind statice par 
monotone, acestea implica un grad mare de participare din partea copiilor. In atmosfera lor 
preșcolarul nu participă motric ci intelectual și afectiv. Insotind firul poveștilor dintr-o lume, uneori 
total necunoscuta, copilul nu face altceva decat un intens efort de a și-o reprezenta și, în același 
timp încearcă a o judeca cu modesta sa putere de discernământ, după fapte și situații. El, copilul este 
creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugereaza verbal. Efortul copilului de a-si 
imagina si intelege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a memoriei, a gândirii, a 
voinței și a limbajului. 

Corespunzând setei nepotolite de cunoaștere a copilului aflat la vârsta ,, de ce-urilor ”, 
literatura pentru copii este usor asimilată de către aceștia. Un rol deosebit în asimilarea basmelor, 
poveștilor, povestirilor, îi revine educatoarei care, pe baza cunoașterii particularităților psihice ale 
preșcolarilor, a intereselor, a dorințelor, a tendințelor de manifestare, selectează, planifică și 
organizează activitățile de: lecturi, povești, povestiri ale copiilor, memorizari, auditii literare. 

De remarcat faptul ca trairile afective ale copiilor sunt mult mai puternice atunci cand 
interpreteaza anumite roluri, transpunandu-se in pielea personajelor si devenind adevarati actori. 

In realizarea serbarilor un rol deosebit de important l-am acordat auxiliarelor didactice din 
cuprinsul carora, am adaptat, continutul acestora la particularitatile copiilor din grupele pe care le-
am condus. In acest sens amintim doar cateva dintre ele : „ La gradinita e serbare ! ” – antologie de 
poezii si sonete de Geta Nistor Stanciu, „ Parada de prinți și prințese ” de Cecilia Pana, „ Cântec, 
joc și voie bună ” etc. 

Copiii au interpretat roluri de pitici, prințese, feți – frumoși, anotimpuri, zâne, animale, cu un 
farmec aparte. Lumea basmului transpusa prin rolurile, trăirile, emoțiile, glasul copiilor, are un 
farmec aparte. Treptat emoțiile copiilor dobândesc un caracter tot mai controlat, mai plin de 
conținut, mai reținut și devin mai stabile în manifestare. Viata afectivă a preșcolarului devine tot 
mai complexă nu numai prin aceea că volumul stărilor afective pe care le trăiește copilul crește, dar 
în această perioadă se dezvoltă considerabil stările afective superioare ( morale, intelectuale, 
estetice ) și având în vedere dezideratul conform căruia „ Afectivitatea este un liant al vieții psihice 
a preșcolarului ”. 

Dezvoltarea socio afectiva a copiilor preșcolari cuprinde o serie de obiective educationale, 
fundamentale ce nu se limiteaza la o singura disciplină, ce pot fi realizate prin intreaga activitate 
desfățurată în cadrul colectivului. 

 In dezvoltarea limbajului, poeziile constituie o formă specifică cu maximă eficiență 
formativă. Ele dețin un loc important în activitatea instructiv-educativă și constituie un mijloc 
prețios nu numai pentru dezvoltarea vorbirii, dar și pentru cultivarea sentimentelor estetice și 
morale, ca mijloc de cunoaștere, de exersare a memoriei și de stimulare a imaginației creatoare.  

 Profunde trăiri emoționale sunt provocate de poeziile specifice unor sărbători religioase – 
Sărbatoarea Crăciunului, dar și scenetele în versuri legate de aceasta ( menționez în acest sens 
sceneta „ Bradul credincios ”. Poeziile din cadrul serbărilor de Moș Crăciun provoacă în sufletul 
copiilor emotii adanci, în primul rând legate de cadourile pe care le vor primi ca răsplată pentru 
faptul că i-au spus moșului o poezie, iar pe de altă parte ca o contopire a acestei sărbatori, cu 
sărbatoarea „ Nașterii Domnului ”.  

 Recitarea este un exercitiu eficient pentru formarea unor deprinderi corecte de reglare a 
respirației în timpul rostirii, a obișnuinței de a adopta un ritm care să permită copilului să pronunțe 
corect, integral toate silabele și mai ales pe cele finale pe care adesea copiii le omit.  
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Serbările din gradiniță, activitățile artistice în general sunt un altfel de joacă, o joacă a „ 
micilor actori ” , o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacția ce se citește pe fața lor cu 
ocazia interpretării unor roluri sau cu prilejul, recitărilor. 
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Relața dintre școală și familie, o componentă majoră a educației elevilor 
 

Prof. înv. primar:Popa Violeta 
Școala Gimnazială NR.1,Rm.Sărat,jud.Buzău 

 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd 

imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!”- Helen Exley - 
 Rolul familiei în educația copilului este primordial la toate vârstele. Școala este intr-o 

continua colaborare cu familia în domeniile care-l vizează, pe elev,cum ar fi: 
• domeniul comportamentului,domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și 

estetice; 
•  domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare; 
•  domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de 

clasă și școală. 
 După cei șase ani de-acasă, școala are un rol esențial în educația copiilor, 
alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația presupune o învățare pe tot 

parcursul vieții. Școala nu poate îndeplini toate sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 
învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale și de viață ale copiilor. 

 De altfel, părinții nu pot cunoaște în întregime psihologia copilului lor dacă nu află și modul 
lui de comportare la școală. Activitățile de acasă sunt o continuare ale activităților de la școală și 
invers. Este greșită concepția unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”.In 
cadrul ședințelor cu părinții vorbim despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la efectuarea 
lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să știe dacă copilul lor 
are o comportare corectă față de dascăl și de colegii de clasă, dar și față de societate. 

 Școala și dascălul nu pot îndeplini si rolul unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența 
dorită atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o colaborare în interesul comun al 
educării copilului.Există unele familii care manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are 
asupra dezvoltării copilului,pe cand altele sunt dezinteresate. 

 Colaborarea dintre școală și familie poate ajuta profesorii în munca lor,dar pot si perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor.De asemenea,pot îmbunătăți programele de studiu si conectează 
familiile cu membrii școlii.Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) 
ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de 
vârsta lui. 

 Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, spun că 
există şapte elemente cheie: încrederea,curiozitate,intentia,controlul de 
sine,raportarea,comunicarea şi coordonarea. 

 În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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PROIECT DE PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
EDUCAŢIA, ZÂMBETUL COPIILOR 

 
Popunător:POPAN MARIANA CRISTINA, 

Profesor,Clasa a IV- a B, 
L. P. S., Baia Mare Perioada:An şcolar:2018-2019, 

 
“Educatia este cheia care deschide poarta de aur a libertatii.”- George Washington Carver 
 
Argument 
 Educaţia începe de acasă. 
Grădiniţa şi şcoala rămân ateliere de coordonare, îndrumare şi dezvoltare arminoasă a acestei 

arte. A fi educator, dincolo de statutul social nu înseamnă decât a forma opermanent modele: 
 - selectăm valori pozitive exercitate asupra mediilor educaţionale; 
 - îndrumăm factorii educaţionali pe calea atingerii unui ideal adecvat oricărei educaţii  
 - sprijinim şi susţinem cunoaşterea permanentă a trăsăturilor şi potenţialului copilului. 
 Ca în toată lumea, şi în România, baza reuşitei oricărui program educativ rămâne angrenarea 

familiei şi responsabilizarea ei în educarea copilului. Eficienţa unui asemenea program depinde de 
cunoaşterea acestuia de către părinţi şi de practicarea în comun de către familie şi şcoală .Ei trebuie 
să întărească şi să valorifice orice tip de personalitate umană. 

 Conform unor sondaje de opinii, raportate la implicarea părintelui în educarea elevului, de 
multe ori s-a constatat că implicarea instituţiei în activităţile şcolii este direct proporţională cu 
rezultatele elevilor. 

 Aspectele amintite sunt câteva din argumentele pe care se fondează educaţia elevului. 
 Din implicarea părinţilor în diverse activităţi din timpul actului educaţiei, au de câştigat în 

egală măsură, părinţii, copiii, profesorul, şcoala, respectiv, formarea unei comunitatea locală, sub 
aspect social de calitate, cu valori de neconstestat. 

Avantajele copilului 
 Interesul părinţilor, acordat asupra realizărilor făcute de copil este dovada clară a dragostei şi 

înţelegerii de care acesta se bucură, în sânul familiei, permanent, nu în salturi; 
 Copilul poate fi mai încrezător în forţele sale, dacă familia îl vizitează în şcoală, atunci când 

el se află în plină activitate, gata să atingă noi performanţe; aprecierile celor dragi este pentru copil 
un întăritor şi încurajator al său, în tot ce face el, organizat, etapial, din aproape în aprtoape, detaliat, 
progresiv. 

Avantajele managerului educaţional de la clasă 
 Colaborarea familiei cu şcoala şi cunoaşterea ei de către şcoală oferă transparenţă în 

imaginea de cunoaştere a elevului şi a mediului din care provine acesta; a unor preocupări, tradiţii şi 
activităţi specifice mediului respectiv; a evaluării sau dezaprobării valorice la nivel de clasă, şcolar, 
local, comunitar: 

 Apropiind părinţii de şcoală, respectiv de mediul educaţional din clasa de curs, a copilului 
lor, se pot rezolva anumite probleme întâlnite la nivelul clasei, dispar anxietăţile de orice fel, devine 
permisibil şi prioritar principiul unei comunicări transparente şi progresive:Managerul educaţional 
poate realiza dialoguri familiale deschise, bazate pe încredere, respect şi confidenţialitate. Căci unde 
e comunicare, în condiţii propice, aşteptările colaterale sunt unidimensionate. 

Scopul 
 Continuitatea şi întărirea conştientizarea părinţilor de necesitatea unei cât mai strânse 

colaborări dintre şcoală şi familie, în avamntajul elevului 
Competenţe  
 Pentru că fiecare copil de azi va fi adultul de mâine, nopi, adulţii, trebuie să- i determinăm 

să devină competenţi astfel: 
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 Prin implicarea directă a părinţilor în procesul instructiv-educativ, dar şi în activităţile 
extraşcolare, în vederea unei mai bune înţelegeri venită din partea părintelui, prin cunoaşterea 
integrală a propriului copilului; 

 Prin cultivarea sentimentelor de respect reciproc şi de încredere (părinte-copil, copil- şcoală,. 
Părinte- şcoală); 

 Prin extensia şi exersarea capacităţii de a comunica, coopera şi colabora unii cu alţii, în 
asumare de responsabilităţi şi atingere de rezultate dorite; 

 Prin permanenta asigurare comună a unui climat adecvat dezvoltării copiilor 
 Grup ţintă: Elevii din Clasa a IV- a B Perioada: 1 an: 2018-2019 
Coordonatori 
 Popan Mariana Cristina- profesor la Clasa a IV- a B 
 Gherghel Adrian-Director la Şcoala L. P. S.,Baia Mare 
 Andreicuţ Anamaria- Preşedinte al Comitetului de Părinţi de la Clasa a IV- a B 
Parteneri 
 Părinţi, bunici, oficialităţi ale Consiliului Administrativ al L. P. S., Baia Mare. oficialităţi 

ale organelor de poliţie, culturale locale, etc. 
Resurse umane: Coordonatorii, partenerii, grupul ţintă 
Resurse materiale: Casete audio-video, pliante, cărţi, materiale necesare pentru anumite 

costumaţii(după caz),, consultaţii, activităţi de Consiliere şi Orientare, activităţi suplimentare, cu 
caracter instructiv- educativ, formativ şi informativ 

Modalităţi de realizare:Mese rotunde şi referate tematice, expoziţii cu lucrări ale 
copiilor,vitrina cu cărţi pentru părinţi, activităţi extraşcolare, convorbiri periodice cu părinţii, 
activităţi demonstrative, vizite, excursii şi drumeţii, etc. 

Conţinuturi 
 Ce mai ştiu despre copilul meu? (chestionar pentru părinţi) 
 Necesitatea unui program, bazat pe reguli, în regimul de viaţă cotidiană a unui elev  
 În aşteptarea lui Moş Crăciun ( minişezătoare, în colaborare cu părinţii şi elevii) 
 Cât de plăcut sună cuvântul „mama”! (Împreună învăţăm, surprize să realizăm!) 
 „Hristos a.nviat!”(Împreună să pornim în regăsirea tradiţiilor de Paşti din istoria 

Ardealului) 
 Ce, de ce, cât şi cum aş vrea mai mult de la copilul meu? (Participarea colectivă a 

elevilor la diferite concursuri educative, participarea părinţilor în cadrul activităţilor propriilor 
copii) 

 Ce, de ce, cât şi cum învaţă copilul meu în şcoală? (Aducerea periodică a situaţiei 
şcolare a elevului, la cunoştinţa părinţilor acestuia 

 Teme propuse de părinţi,în vederea formării educative a personalităţii copiilor 
 Pregătim copiii pentru viitor! (închegări de interrelaţionare cu viitorii profesori ai 

claselor gimnaziale, pentru elevii din clasa a IV-a B) 
Finalitate 
 Evidenţierea elevilor cu rezultate deosebite, prin acordare de premii, la sfârşitul anului 

şcolar, revista clasei, cd-uri, albume foto, etc 
 Promovarea părinţilor cu titlul Cei mai buni părinţi 
 Evidenţierea clasei la nivelul şcolii din care face parte, etc. 
 
Bibliografie 
Ecaterina Adina Vrăjmaş, Consilierea şi educarea părinţilor, Bucureşti, Editura Aramis, 2002 
Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,www.leducat.ro 
Stern,H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972 
Ghid pentru parinti si cadre didactice,M. Badulescu, Bucuresti, 2013 
Parinti straluciti, profesori fascinanti, Augosto Cury 
Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi – Augusto Cury 
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INTERRELAŢIONAREA FACTORILOR EDUCAŢIONALI 
ŞCOALĂ – FAMILIE 

 
Profesor:Popan Mariana Cristina 

 
 Investigația experimentală a urmărit ca prin validarea ipotezei, să contribuie la îmbogățirea 

modalităților concrete de acțiune ale cadrelor didactice, elevilor din eşantionul experimental și 
părinților acestora, în vederea îmbunătățirii rezultatelor activității instructiv-educative, 
prevenirii/ameliorării dificultăților de integrare şi adaptare școlară.  

Pornind de la definiţia conceptului de adaptare şcolară, şi încercând un prim pas în 
operaţionalizare, am stabilit că pot fi descrise cel puţin următoarele două dimensiuni: adaptarea 
pedagogică (instrucţională) şi adaptarea normativă şi relaţională, cu subdimensiunile adaptarea 
normativă şi adaptarea relaţională, aspecte concordante cu delimitărilor altor specialişti în 
domeniu. 

 Familia reprezintă întâia şcoală în care copilul se socializează, iar şcoala, forma 
instituţionalizată care continuă şi completează ceea ce a început familia.Şcoala va coordona relaţia 
dintre ea şi familie, relaţie găsită în: 

- selectarea valorilor influenţelor pozitive exercitate asupra familiei; 
-îndrumarea familiei în scopul utilizării unor activităţi educative, raportate la idealul 

educaţional; 
- necesitatea cunoaşterii de către dascăl a trăsăturilor şi potenţialului copilului. 
 Ca în toată lumea, şi în România, baza reuşitei oricărui program educativ rămâne angrenarea 

familiei şi responsabilizarea ei în educarea copilului. Eficienţa unui asemenea program depinde de 
cunoaşterea acestuia de către părinţi. Ei trebuie să-l întărească şi să-l valorifice. 

 Există două tipuri de parteneriate care se pot stabili între școală și familie (Alexandra 
Mateiaș, 2003, p.5): 

• Parteneriatul de tip birocratic – în care responsabilitatea personalului didactic se manifestă 
doar față de autoritățile care i-au angajat; 

• Parteneriatul de tip profesional – în care există responsabilitate și față de copil și de 
părinte. 

Potrivit aceleiași autoare, scopul general al parteneriatului educațional ˮeste cunoașterea 
reciprocă a punctelor de vedere, a opțiunilor partenerilor prin identificarea nevoilor școlii și ale 
copiilor, dar și implicarea comună în satisfacerea acestor nevoiˮ.În funcție de nevoile identificate, 
de scopul și obiectivele urmărite, cadrul didactic poate încheia diverse tipuri de parteneriate cu 
părinții și alți adulți semnificativi (1001 idei pentru o educație timpurie de calitate, 2010, p.186): 

- parteneriate care își propun modernizarea bazei materiale și a spațiilor de învățământ – cu 
implicarea familiei, ONG-urilor, Bisericii, comunității locale, agenților economici; 

- parteneriate pentru cunoașterea reciprocă și buna colaborare – cu instituții culturale și de 
învățământ, familia, comunitatea; 

- parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale – cu asistenți 
sociali, profesori de sprijin, medici și specialiști; 

- parteneriate profesionale – cu instituții de învățământ din țară sau de peste hotare; 
- parteneriate ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice – cu instituții de 

perfecționare; 
- parteneriate de imagine – în scopul popularizării elementelor pozitive din activitate, cu 

implicarea familiei, Mass-media; prin participarea la emisiuni, conferințe de presă, conferințe, 
simpozioane, târguri educaționale.  

Colaborarea cu părinții are loc atât la nivel de unitate (prin reprezentanții părinților în 
Consiliul de administrație), de clasă (prin Comitetul de părinți al clasei), cât și la nivelul implicării 
individuale a părinților.. Conform unor sondaje de opinii, raportate la implicarea părintelui în 
educarea elevului, de multe ori s-a constatat că implicarea familiei în activităţile şcolii este direct 
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proporţională cu rezultatele elevilor.Aspectele amintite sunt câteva din argumentele pe care se 
fondează educaţia elevului. 

 Din implicarea părinţilor în diverse activităţi din timpul actului educaţiei, au de câştigat în 
egală măsură, părinţii, copiii, învăţătoarea, şcoala. Această colaborare şcoală-familie, vine din ideea 
unei optime comunicări între factorii care trebuie să dezvolte armonios personalitatea copilului din 
debutul său şcolar. 
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IMPACTUL INTERRELAŢIONĂRII ŞCOALĂ – FAMILIE –EDUCAŢIE 
 

Profesor:Popan Mariana Cristina 
 
 Şcoala este o instituţie importantă în viaţa copilului şi a familiei. 
 Acesta păşeşte pragul şcolii aflându-se deodată în faţa unor responsabilităţi izvorâte din 

angajarea sa în prima mare activitate socială: învăţătura. Ea reflectă măsura în care copilul reuşeşte 
să răspundă cerinţelor noului program. Este important ca fiecare elev să se acomodeze uşor şi rapid 
noilor cerinţe. 

 Statutul de şcolar al copilului impune o nouă distribuire a timpului său. Se va restrânge astfel 
timpul de joacă şi se vor introduce unele obligaţii de natură intelectuală. 

 Organizarea raţională a timpului permite instalarea unui regim de viaţă şi muncă, sănătos. 
Controlarea eficientă a timpului va constitui un stil de viaţă. 

 Un regim de muncă şi odihnă este necesar: 
· în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; 
· pentru realizarea cu uşurinţă a sarcinilor şcolare; 
· pentru ocrotirea sănătăţii micului şcolar. 
 Activitatea elevului trebuie riguros organizată, supravegheată şi controlată. Copilul care nu 

are în familie un astfel de program şi desfăşoară activitatea la întâmplare, nu-şi pregăteşte temele la 
timp, nu - şi formează deprinderi de muncă ordonată şi sistematică. Din aceste cauze el întâmpină 
tot mai mari greutăţi în îndeplinirea sarcinilor şcolare, pe care caută să le evite. 

 Colaborarea familiei cu şcoala este necesară pentru realizarea cu succes a cerinţelor impuse 
de unitatea de învăţământ. Unele familii nu ţin legătura cu şcoala şi neglijează complet 
oportunitatea unui program care trebuie să jaloneze munca şi odihna copilului. Respectarea 
restricţiilor de curăţenie şi igienă, întocmirea şi respectarea programului de executare a îndatoririlor 
şcolare trebuie urmărită cu fermitate de către părinţi. 

 Eficientizarea colaborării şcoală - familie se concretizează în abordarea de către învăţător a 
acestei teme în cadrul şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii. Prezentarea unui posibil program zilnic 
al elevului este necesară mai ales în şcolile din mediul rural pentru educarea ,,mentalităţii” 
părinţilor. 

1. Deşteptarea la ora700; 
2. Înviorarea, igiena corporală; 
3. Îmbrăcatul şi revizuirea ghiozdanului; 
4. Servirea micului dejun; 
5. Traseul către şcoală; 
6. Programul şcolar:4 - 5 ore de cursuri; 
7. Traseul către casă; 
8. Spălatul pe mâini, schimbarea vestimentaţiei, servirea mesei de prânz; 
9. Program de odihnă - 2 ore; 
10. Consiliu de familie pe tema cursurilor şcolare – Ce ştii, ce ai învăţat azi la şcoalâ? Dar 

mâine ce va fi ?; 
11. Activităţi la alegere (lectură, vizionare de programe TV, joc în aer liber); 
12. Servirea cinei – ora 1900; 
13. Pregătirea ghiozdanului; 
14. Igiena corporală de seară; 
15. Lectura – cel puţin cinsprezece minute, poveste de seară; 
16. Odihna de noapte, începând cu ora 20 - 2100. 
 Scopul primordial al şcolii este acela de a forma tipuri de elevi, care să răspundă nevoilor 

comunităţii şi să dea acestei persoane competenţe pentru viaţa privată, profesională şi publică. 
 „Orice copil are dreptul de a - şi exprima opiniile în toate chestiunile care îl privesc.”  
 ( art.12-15 Convenienţa Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului - 1989). 
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 Pe lângă dreptul de a i se asigura asistenţa de sănătate, copilul are dreptul de a se juca în voie, 
de a - şi satisface anumite dorinţe in timpul liber. Prin timp liber înţelegem acea unitate de timp 
folosit după voia şi priceperea fiecăruia. La vârsta şcolară mică copilul trebuie dirijat în folosirea 
timpului liber către activităţi utile, plăcute, care să - i formeze trăsături pozitive de caracter. 

 Timpul liber poate avea mai multe funcţii: educativă, de odihnă, sau de delectare. 
Putem vorbi de timp liber zilnic, timp liber la sfârşit de săptamână sau timp liber în vacanţe. 

Considerăm timp liber al unei zile, timpul rămas după efectuarea unor activităţi cum ar fi:orele de 
curs, activităţi extraşcolare, trebuinţele personale, activităţile gospodăreşti şi activităţile 
neprevăzute. 

 Acest timp diferă de la individ la individ în funcţie de vârstă, ritm de muncă, familie. 
 Exemplu: 
 Unui copil declasa a – IV - a, cu un ritm lent de muncă intelectuală, dar sârguincios, care nu 

este susţinut de familie şi este obligat să presteze activităţi gospodăreşti nu îi mai rămâne timp liber 
zilnic, poate doar la sfârşit de săptămână. 

 Dimpotrivă, unui copil care posedă un ritm alert de muncă intelectuală, este susţinut de 
familie şi nu prestează activităţi gospodăreşti, îi rămâne mult timp liber. 

O altă categorie este aceea a copiilor care „omoară timpul”. 
 Dacă timpul liber zilnic se rezumă la 2 – 3 ore, cel de la sfârşitul săptămânii este mult mai 

întins; atunci copilul îşi poate planifica activităţi multiple. Acum se impune dirijarea elevului către 
o dozare eficientă a timpului, din partea şcolii, prin educator şi din partea familiei prin implicarea 
copilului în diverse activităţi cu caracter educativ dar şi relaxant (activităţi sportive, muzicale, 
artistice, etc) . 

 Orice activitate din timpul liber trebuie să aducă un beneficiu pentru minte şi trup, să fie 
diversificată recreativă, fără aglomerare, respectând deviza: „timpul liber nu trebuie omorât”. 

Ce poate face un copil la sfârşitul unei săptămâni?  
La început trebuie să se întrebe: 
„Ce – mi este mai folositor?” 
„ Să citesc o carte?” 
„ Să mă plimb?” 
„ Să vizionez programe TV?” 
„ Să merg la un spectacol?” 
„ Să ascult muzică?” 
„ Să mă joc pe calculator?” 
„ Să - mi vizitez bunicii?” 
„ Să mă întâlnesc cu prietenii?” sau 
„ Să ies în curte la joacă?” 
 Dacă rolul educatorului a fost îndeplinit, copilul va şti să aleagă pentru a fi mulţumit deplin. 
 Lectura va fi bună dacă educatorul a făcut selecţii lecturilor, oferindu -i criterii de apreciere 

valorică, trezindu - i interesul prin comentarii la adresa unor personaje literare. 
 Spre deosebire de lectură, care face posibilă diferenţierea dintre oameni, ca nivel de cultură, 

televizorul uniform vizează culturile individuale, privându - le de originalitatea şi personalitatea atât 
de necesare. Emisiunile TV vizionate trebuie selectate şi totodată, respectate condiţiile de igienă a 
vizionării pentru evitarea consecinţelor nedorite. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare 
Serbările şcolare 

 
prof. Popan Nita 

 
,,Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă , la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber .  

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului , au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Având un caracter atractiv , elevii 
participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 
Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi a înclinaţiilor 

artistice ale elevilor .Prin conţinutul serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc 
,,autentic ,, ,spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea , educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala 
de festivităţi ,un colţ de natură ( parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa ,făcând-o mai frumoasă ,mai plină 
de sens . 

  Prin intermediul acestora, copiii au ocazia să fie apreciaţi pentru munca lor,să îşi exerseze 
memoria, să înveţe să lucreze în grup, să reuşească să vorbească în public stăpânindu-şi emoţiile şi 
să înţeleagă mult mai bine anumite opere literare.  

Serbările nu înseamnă doar recitare de poezii individuale şi cântece ci şi punerea în scenă a 
unor scenete, intrând în pielea unor personaje, de la cele de basm pana la cele clasice, făcându-i să 
aştepte replica fiecărui participant ,astfel controlându-şi stările emoţionale şi dezvoltându-şi 
observaţia şi atenţia. 

Este extrem de important pentru copil să înveţe să vorbească liber în faţa unui public ,chiar 
dacă aceştia sunt părinţii şi profesorii, fără trac şi emoţii , să îşi păstreze calmul iar serbările sunt un 
bun început pentru a trece peste emoţiile fireşti. 

La desfăşurarea acestor serbări sunt implicaţi ,pe lângă elevi şi profesori, părinţii care au rol 
important în confecţionarea costumelor şi ajutând copilul să reţină replicile/poeziile. 

Una dintre cele mai aşteptate serbări este serbarea de Crăciun deoarece la sfârşitul acesteia 
fiecare copil implicat primeşte cadouri . Elevii din ciclul preşcolar şi primar recită poezii şi îi 
colindă lui Moş Crăciun în timp ce elevii din ciclul gimnazial realizează scenete tradiţionale 
(şezători) pentru a promova obiceiurile şi tradiţiile zonei. 

Crăciunul ,fiind o sărbătoare magică în lume, este marcată prin serbări lingvistice cu scopul 
de a învăţa cântece , poezii şi mici scenete în franceză şi în engleză, de a socializa cât şi de a exersa 
vorbirea într-o limbă străină. 

Sentimentul de reuşită pe care un copil îl va avea la sfârşitul unui spectacol este unic si 
inegalabil. Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promptă a sărbătorilor îi stimulează 
pe copii să dea tot ce sunt în stare . 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
 

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
Ed.Popescu Alina 

Grad cu PP nr 1 Motru 
 
 Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, 

încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. 
 Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a implica 

părinţii în programul educativ încă de la început, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi de 
parteneriat cu grădiniţa si, implicit, cu educatoarea. 

 Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. 

 Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informaţi 
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în 
luarea deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe 
care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora modul 
în care îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare. 

Parteneriatul, asigurarea coerenţei influenţelor educative şi ale tuturor factorilor care 
acţionează asupra copiilor este un deziderat major şi trebuie să se realizeze. Problemele pe care le 
implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin in grădiniţă pot avea dificultăţi de adaptare, 
atât în sensul socializării, cât şi din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot 
identifica de către educatoare, împreună cu părinţii. Atât părinţii copiilor cu dificultăţi, cât şi ai 
celor cu dezvoltare firească, este bine să fie consultaţi pentru a stabili programe educative, în care să 
se implice şi familia. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care 
activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori 
educativi: şedinţe cu părinţii – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii grădiniţei; 
mese rotunde; propaganda vizuală – afişarea diverselor materiale pe teme de educaţie, în special 
materiale ce arată activitatea copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, 
plimbări, excursii, alături de copiii lor, serbări. 

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate 
bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. 

 În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o 
colaborare prodigioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în 
cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide 
porţile succesului educaţional.Participarea parintilor la activitatile de la grupa. Parintele poate 
participa ca simplu observator sau se poate implica in activitate alaturi de educator. Daca doreste ca 
parintele sa participe activ, este bine ca educatorul sa precizeze activitatile pe care sa le desfasoare, 
in functie de aptitudinile si interesele acestuia. 

 De exemplu, un parinte poate citi copiilor o poveste, ii poate invata un cantec, un dans sau un 
joc. Implicandu-se activ, parintele va putea observa felul in care decurge o zi in gradinita: ce 
activitati se desfasoara, ce metode sunt folosite de catre educator, care sunt materialele utilizate si, 
mai ales, isi poate observa copilul in grupul de colegi, cunoaste progresele lui si cum ar trebui 
sprijinit acasa. Daca parintii sunt implicati in activitatile copiilor, educatorii pot observa in mod 
direct, felul in care acestia motiveazaVoluntariatul. Ca voluntari, parintii isi pot folosi cunostintele 
si abilitatile pentru sprijinirea gradinitei in asigurarea conditiilor optime de desfasurare a 
activitatilor educative precum si in elaborarea unor directii de organizare si sprijin financiar al 
gradinitei. Cateva dintre sarcinile pe care le pot avea parintii voluntari sunt: 
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• Coordonarea si colaborarea in cadrul unor evenimente speciale. Acestia cauta resurse pentru 
desfasurarea unor activitati sau proiecte, ajuta la desfasurarea acestora, pot participa si ajuta la 
organizarea excursiilor, a vizitarii unor obiective turistice etc. 

• Desfasurarea unor actiuni de reparare si imbunatatirea a bazei materiale a gradinitei. Parintii 
pot ajuta la zugravirea unor spatii, vopsirea jucariilor din curtea gradinitei, amenajarea spatiului de 
joaca, repararea aparaturii electrice etc. 

• Supravegherea pe terenul de joaca. Alaturi de educatori, parintii pot supraveghea copiii in 
curtea gradinitei, pot ajuta la organizarea jocurilor. 

• Colectarea de fonduri. Folosindu-si talentele, parintii pot organiza, in cadrul unor proiecte 
speciale, actiuni de colectare a fondurilor. De exemplu, organizarea unei tombole cu obiecte 
confectionate de parinti (articole tricotate, jucarii, picturi etc.), a unei expozitii cu vanzare, 
identificarea si contactarea unor sponsori din comunitate etc. evenimente importante ale gradinitei 
sau grupei (organizarea de excursii, participarea la activitati • educative in afara gradinitei);nevoile 
grupei si ale gradinitei si modul de satisfacere a acestora (inclusiv strangerea de fonduri, • alegerea 
materialelor auxiliare, organizarea unor ateliere pentru parinti pentru confectionarea materialelor 
necesare clasei etc.) 

 Aceste sedinte sunt organizate intr-un cadru formal si presupun participarea tuturor parintilor. 
De aceea, in niciun caz in aceste situatii nu vom discuta probleme care presupun respectarea 
confidentialitatii si care ar putea pune parintii in situatii jenante. Nu se fac comparatii intre familii 
sau intre copii ai diferitelor familii. 

 Educaţia nu este numai pregătire şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de 
influenţe modelatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului şi este eficientă atunci când 
situează copilul în centrul ei, ca parte activă şi motivată la propria devenire. 

 În concluzie, grădiniţa este extrem de importantă, dar ea nu este totul, ci numai o componentă 
a educaţiei. Ea are nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate, pentru a sprijini şi 
îndruma adecvat copilul. Factorul primordial în educarea unui copil este familia şi de aceea 
colaborarea între grădiniţă şi mediul familial trebuie să se bazeze pe o bună cunoaştere reciprocă.  

Parteneriatul grădiniţă-familie duce la o educaţie solidă, la formarea unor deprinderi şi bune 
practici de relaţionare şi comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele 
educative ale preşcolarilor. 

 Principalele obiective urmărite în cadrul parteneriatului cu familia sunt: 
• implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de grădiniţă (alegerea opţionalelor, a 

auxiliarelor didactice, managementul clasei); conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a 
schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii; 

• implicarea în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare: 
 
Bibliografie 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 
ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Prof.ptr.înv.primar, Elena Popescu, 

Școala Gimnazială Mircea Ghitulescu Cuca 
 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd 

imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” 
- Helen Exley - 
Am coordonat activitatea extrașcolară din cadrul Școlii Mircea Ghitulescu Cuca mai mulți ani 

și de aceea m-am ferit de o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă a potenţialului 
educativ al activităţilor extraşcolare. Am luat în calcul și influența educaţiei informale , dar şi 
tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona 
informalului, altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. Elevii devin din simple obiecte ale 
învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale propriei lor formări. Acestora trebuie să li 
se adreseze învățătorul atunci când își proiectează activități extrașcolare. Responsabilitatea de 
manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută 
importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică. 

Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor 
împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa I. Prin acest proiect urmăresc promovarea unor 
schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, 
implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului 
sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 
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elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 
aleasă. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi 
chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, 
atunci când am organizat târguri de prăjituri, de mărțișoare. 

Împreună cu copiii am elaborat o hartă a proiectului, pe care am expus-o în sala de clasă şi am 
compus o scrisoare către părinţi, informându-i despre proiectul nostru şi rugându-i să colaboreze cu 
noi şi să participe la acţiunile noastre. 

Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat școală-
familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în educarea elevilor” 

Durata: - se va derula pe tot parcursul desfășurării proiectului ”Părinții din nou la școală” 
Pateneriatul urmărește: 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
• Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
• Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 
• Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 

școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 
  
Bibliografie: 
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Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 
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OPTIMIZAREA RELAŢIEI FAMILIE-ŞCOALĂ-COMUNITATE 
 

Prof. POPESCU LOREDANA DANIELA, 
Școala Gimnazială Cireșu, județul Mehedinți 

 
În această lume în permanentă schimbare - aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel - 

părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile rurale, satele şi guvernele naţionale se 
stăduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să 
se dezvolte. Unul dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop - implicarea familiei în educaţie - 
a existat de generaţii. 

Familiile trebuie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în şcoală, dacă 
avem copii care să devină persoane instruite. Familiile pot întări învăţarea acasă, prin implicarea 
în şcolile în care studiază copiii lor, încurajându-I pe aceştia să participe la lecţii şi susţinându-le 
interesul pentru discipline incitante, lărgindu-şi propriile abilităţi parentale. 

Toate acestea sunt utile, pentru că familiile, în societatea modernă, se confruntă cu 
solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor lor, precum 
şi cu ppveri economice, care forţează tot mai mulţi părinţi să lucreze în afara căminului şi limitează 
serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. Provocările respective sunt complicate adesea 
şi de lipsa comunicării între şcoală şi familie şi de faptul că adesea practicile şcolii eşuează în a veni 
în întâmpinarea nevoilor multor familii ale elevilor. 

În acelaţi timp există semne conform cărora legăturile dintre cele două instituţii pot 
deveni mai puternice. Părinţii îşi doresc foarte mult ca cei mici să reuşească şi vor să lucreze cu 
şcoala pentru a atinge succesul. 

Comunicarea eficientă dintre profesori şi părinţi se reflectă în dezvoltarea copiilor. 
Responsabilitatea educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: şcoală - familie. 
Implicarea părinţilor ar putea aduce următoarele beneficii: 

♦ Creşte stima de sine a copiilor. 
♦ Îmbunătăţeşte relaţia părinte - copil. 
♦ Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală. 
♦ Elevii au note mai mari. 
♦ Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de 

nivelul de educaţie al părinţilor. 
♦ Au mai puţine absenţe. 
♦ Îşi fac mai conştiincios temele acasă. 
♦ Copiii şi părinţii dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală. 
♦ Învăţătorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează. 
♦ Scade riscul consumului de alcool şi al violenţei. 
♦ Câştigurile nu sunt evidente numai în primii ani de şcoală, ci sunt 

semnificative, indiferent de vârstă sau de studiu. 
Şcolile pot şi chiar joacă un rol important în întărirea acestor interdependinţe. Părinţii se 

întorc către şcoală pentru a fi îndrumaţi. Când profesorii şi conducerea sunt dornici să-i atragă pe 
părinţi, atunci rezultatele copiilor se îmbunătăţesc. Există mai multe iniţiative promiţătoare care 
demonstrează căile inovative de a îndrepta familiile către procesul de învăţământ. Prin astfel de 
eforturi, precum şi altele asemănătoare, şcolile vor obţine sprijin mai mare din partea părinţilor şi 
se va observa clar progresul elevilor. 

Complexitatea creşterii şi educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, sprijin şi din 
partea comunităţii. Programe sponsorizate - de grupurile de comunităţi de oameni de afaceri, 
de instituţiile religioase, de organizaţiile de caritate şi diverse fundaţii - sunt importante în 
întărirea relaţiilor dintre familie şi şcoală. 
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Pentru binele generaţiilor următoare toţi trebuie să lucrăm împreună pentru a construi toate 
acestea. 

Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copiii să 
înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte importanţa învăţământului, 
va implica o dorinţă a educatorilor de regândi fundamental rolul părinţilor şi al relaţiilor şcoală-
familie şi va solicita cooperarea întregii comunităţi. 

Familiile trimit copiii la şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele 
necesare pentru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copii şi-i trimit înapoi la familiile lor, acolo unde 
presupun că aceştia vor găsi sprijinul de care au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Cercul acesta, în 
care casa şi şcoala îşi împart acţiunea asupra capacităţilor copilului, este unul ce a fost considerat 
centrul dezvoltării, al dezbaterilor şi al obţinerii informaţiilor de orice natură. Majoritatea 
instituţiilor educaţionale au un grup formal de legătură şcoală-familie, fie că este comitetul de 
părinţi, consiliul şcolii sau „camera părinţilor", în unele state, dar toţi lucrează pentru a crea o 
punte între familie şi sistemul de învăţământ. în Statele Unite atenţia pentru subiectul de faţă 
este foarte puternică şi chiar există un cadru legislativ, în care parteneriatul constituie un 
aspect esenţial: „începând cu anul 2000, fiecare şcoală va promova parteneriatele, care vor 
determina creşterea implicării parentale şi a participării părinţilor la promovarea dezvoltării 
sociale, emoţionale şi celei de tip şcolar a copiilor."  

Relaţiile reprezintă convingerea că dacă adulţii - în cadrul celor două instituţii - comunică şi 
colaborează, atunci cei care vor avea de câştigat sunt numai şi numai copiii. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Importanța excursiilor școlare în consolidarea relației școală – familie 
 

Prof. Popescu Lucica 
Liceul Tehnologic “Udrea Băleanu” 

 
Activitățile educative, în general, contribuie la dezvoltarea interesului elevilor pentru 

noțiunile învățate, la stimularea receptivității și la creșterea încrederii în sine. Obiectivul acestei 
lucrări este evidențierea beneficiilor pe care le au excursiile școlare în ceea ce privește consolidarea 
relațiilor dintre participanți: elevi, părinți și cadre didactice.  

Pentru a evidenția aceste efecte benefice, voi porni de la o situație concretă – o excursie 
organizată de liceul nostru la Poiana Brașov în luna decembrie a anului școlar 2017- 2018. 
Participanții au fost elevi, unii dintre ei însoțiți de părinții acestora, și cadre didactice. Pentru că 
scopul excursiei este unul nu doar de recreare, ci și educativ, cadrele didactice au stabilit un sistem 
de monitorizare a activității elevilor pe parcursul excurisie. Astfel, în săptămâna anterioară plecării, 
elevii participanți au fost împărțiți în șapte grupe, fiecare având la bază diferite materii școlare: 
geografie, istorie, limba română, educație fizică, biologie, matematică, arte vizuale. Grupele au fost 
atent realizate în funcție de interesul pe care elevii îl manifestă față de o anumită materie și totodată 
ținând cont de observațiile profesorilor legate de performanțele acestora. Este important ca înaintea 
deplasării propriu-zise, fiecare elev să cunoască centrul de interes al grupei din care face parte și să 
înțeleagă sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. 

Grupa geografilor - sarcini de lucru: 
• urmărirea traseului (orașe, localități, nume de râuri etc.) și evidențierea acestuia pe hartă; 
• observarea reliefului, a florei și a faunei specifice zonelor vizitate. 
Grupa istoricilor - sarcini de lucru: 
• observarea și notarea monumentelor istorice vizitate; 
• notarea unor detalii istorice legate de acestea. 
Grupa lingviștilor - sarcini de lucru: 
• observarea și descrierea (în scris) a peisajelor; 
• notarea unor detalii despre personalitățile literare, ale căror case memoriale sunt vizitate. 
Grupa distractivilor - sarcini de lucur: 
• crearea unei atmosfere placate, de bună dispoziție; 
• antrenarea colegilor în activități distractive, jocuri. 
Grupa ecologiștilor - sarcini de lucru: 
• consemnarea problemelor de mediu întâlnite pe traseu (defrișări, surse de poluare). 
Grupa matematicienilor – sarcini de lucru: 
• notarea distanței parcurse (număr kilometri); 
• evidențierea cheltuielilor (tarife de intrare la obiectivele turistice); 
• respectarea orarului de vizitarea a obiectivelor turistice. 
Grupa artiștilor – sarcini de lucru: 
• realizarea de fotografii; 
• procurarea de pliante de la obiectivele vizitate. 
La întoarcerea din excursie, se poate face un popas, unde, în cadrul unei mese rotunde, 

reprezentanții fiecărei grupe să prezinte fișele de observații completate. Prin umrare, datorită 
caracterului aplicativ al activităților propuse beneficiile excursiilor școlare țin, în primul rând, de 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor și de consolidarea cunoștințelor învățate. În al doilea rând, 
excursiile școlare, în general, contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre participanți, prin 
implicarea acestora în activități în afara școlii, într-un mediu informal. Pe de oparte, relațiile dintre 
elevii fiecărei grupe se consolidează prin prisma faptului că aceștia lucrează împreună în vederea 
atingerii unui scop comun. Pe de altă parte, avantaje există și în ceea ce privește relațiile elevi – 
profesori; aceștia reușesc să interacționeze în afara școlii și să se cunoască mai bine. Cea mai 
importantă însă este dezvoltarea relației dintre reprezentații școlii și părinții elevilor; aceștia din 
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urmă se pot implica în finalizarea cu succes a sarcinilor de lucru ale copiilor. La sfârtșitul excursiei, 
datorită faptului că iau parte la expunerea performanțelor copiilor lor, se bucură împreună cu 
aceștia, oferindu-le astfel încredere în sine. Nu în ultimul rând, prin participarea părinților la 
excursiile școlare, aceștia au șansa să interacționeze mai mult cu cadrele didactice, să evalueze 
împreună cu acestea situația școlară a copiilor și să stabilească împreună măsuri ce vor fi aplicate pe 
viitor.  
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA SERBĂRILOR ÎN CADRUL 
ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE DESFĂȘURATE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
Prof.înv.preșcolar: Popescu Maria 

Grădinița PN Novaci 
 
Prin îmbinarea caracterului ludic cu cel educaţional (formativ şi informativ) serbările răspund 

particularităţilor de vârstă ale copiilor. Serbările sunt o activitate de evaluare şi de verificare a 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, de stimulare a cooperării între copii, de stimulare a 
predispoziţiilor native şi a aptitudinilor acestora. Serbările au un rol important în dezvoltarea şi 
educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de 
socializare a preşcolarului. Serbările, programele distractive, şezătorile sunt dintre activităţile care 
răspund unei duble necesităţi psihopedagogice: de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa 
capacităţi psiho-fizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică activităţile de învăţare 
dirijată sau la alegere. Valoarea serbărilor rezidă în îmbinarea dintre formativ şi informativ, dintre 
util şi plăcut în conţinutul educativ al acestora. Serbările influenţează dezvoltarea copilului din 
punctul de vedere al educaţiei intelectuale, al educaţiei morale, al educaţiei estetice şi al educaţiei 
fizice. Organizând serbări verificăm, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit lucrurile transmise 
la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, 
preşcolarul îşi formează şi îşi perfecţionează deprinderile artistice. Pregătirea unei serbări lasă urme 
adânci în sufletul fiecărui copil. Participarea la serbarea grupei îi uneşte pe copii, îi ajută să se 
împrietenească. Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci 
reuşita serbării întăreşte sentimentul apartenenţei la colectiv, mândria de a fi printre „copiii din 
grupă”. Pentru ca spectacolul să fie reuşit, textele literare trebuie alese cu grijă, conţinutul lor 
slujind deopotrivă ca suport educativ, afectiv şi de amuzament pentru copii.  

În cadrul activităţilor comune, şi a activităţilor alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii preşcolari. Aceste aptitudini şi înclinaţii artistice pot fi descoperite 
mai uşor în urma unor testări individuale sau pe grupuri de copii în diferite domenii de activitate. 
Trezirea interesului pentru activităţile muzicale pe vârste, este în mare măsura condiţionată de 
valoarea educativă a materialului cu care lucrăm: cântecele, jocurile cu cântec, audiţiile şi exerciţiile 
muzicale să fie plăcute auzului şi de bună calitate. Acelaşi copil cântă desenează, are imaginaţie 
bogată în povestire : educatoarea trebuie să descopere vocaţia copilului, resursele adânci ale 
acestuia, care valorificate, vor să se ridice până la treapta creaţiei. Apar deci, necesare datele 
observaţiei curente, experimentul. 

Cercetările psiho-pedagogice demonstrează că atât factorul ereditar, cât şi cel educaţional 
joacă un rol important în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor. Încă de la cea mai fragedă vârstă se 
consideră că ceea ce înregistrează şi acumulează copilul în această perioadă este decisiv pentru 
evoluţia sa intelectuală şi estetică de mai târziu şi nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu 
se poate forma şi dezvolta decât prin activitate, acţiune şi exerciţii. 

Aptitudinile şi înclinaţiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, 
coregrafic şi artistico - plastice pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a şezătorilor, a 
teatrului de păpuşi, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniţă. 

Există momente în viaţa personală a copiilor preşcolari care sintetizează în ele amintiri dragi. 
Aceste momente trebuie să le disociem de şirul clipelor obişnuite, spre a investi o frumuseţe care să 
le confere o prezenţă luminoasă în viaţa de zi cu zi, printre care se numără şi serbările, cu un farmec 
aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin aptitudinile individuale ale 
personalităţii lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activităţile artistice si oferă 
prilejul de a valorifica unele aptitudini şi de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa 
elegant, graţios etc.  

Serbările sunt evenimente deosebite care încununează activitatea din timpul unui trimestru sau 
al unui an şcolar. Prin conţinutul şi încărcătura emoţională pe care o declanşează, serbările au un rol 
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educativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistică să-şi manifeste scopul , educatoarea trebuie să 
aibă în vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător al repertoriului; pregătirea 
organizatorică( popularizarea acţiunii, asigurarea ţinutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor 
adecvat). 

Renunţarea la serbări sau organizarea lor superficială, formal, înseamnă sărăcirea vieţii 
sufleteşti a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor 
emoţionale. Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt şi mai ales să 
nu afecteze timpul destinat altor activităţi comune. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel 
mai potrivit în felul următor: poeziile, cântecele şi dansurile populare sunt incluse în planificarea 
educatoarei şi predate în cadrul activităţilor comune, apoi repetate în timpul activităţilor alese. 

Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt : Serbarea de Moş Crăciun, 8 
Martie, Sfârşit de an şcolar, Carnaval etc. , şi sunt prilejuri în care copiii prezintă programe 
culturale, fiind momente care le vor rămâne adânc întipărite în memoria şi viaţa lor. 

Reuşita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme şi 
liniştite în timpul desfăşurării acesteia. Serbările din grădiniţă ocupă un loc important în activitatea 
instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea şi dezvoltarea aptitudinilor, ci şi valorificarea 
potenţialului creativ al copiilor.  
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3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de 
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Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 
 

Popescu Mariana Alina 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea 
obiectelor tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a 
locurilor de muncă, de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să 
răspundă tot mai dificil nevoilor de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici 
măcar politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa 
unor modele de urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 
în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui 

grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
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Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 
lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua 
porţilor deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în 
acel context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, 
faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are 
alături nu numai acasă. 

Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de 
două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a 
copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
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părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă 
şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia 
cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa 
copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi 
lumea în care trăieşte. 
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Importanţa parteneriatului grădiniţă-familie 
 

Profesor: POPESCU MARIANA 
G.P.N. LUNGESTI 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii”(N. Iorga) 
 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 

părinţii sunt primii educatori ai copilului.  
Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru 

dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi 
şcoli să se ocupe de educarea şi formarea acestora printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa 
oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea 
capacităţii de a intra în relaţie cu  

ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, 
favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine 
pozitivă.  

 Educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea 
întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de 
menirea lor în folosul  

întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi 
implementat este cel dintre grădiniţă şi familie. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant.  

Atelierele de creatie desfasurate in preajma zilei de 1 Decembrie sau implicarea parintilor in 
programul artistic desfasurat cu ocazia Nasterii Domnului s-au bucurat de un real succes, atât în 
rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor. 
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Proiecte educationale in parteneriat cu parintii-serbarile 
 

Prof Popescu Marilena Mirela 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare?De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 
învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind 
domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanti. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la 
tot ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale 
învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului 
nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de 
lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află 
indirect din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice 
persoană trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive 
ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate.Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare 
având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza 
formării individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul 
individului va fi afectat.Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot 
organiza simple activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții 
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sau membri comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace 
moderne, prin internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt 
prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea 
părinților declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei 
trăiesc emoții puternice.Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale 
trăirilor, astfel transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai 
interesant ar fi dacă și părinții ar contribui la aceste momente.Important ar fi ca în cadrul acestor 
activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot 
interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi 
organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest 
caz, se dă o mai mare amploare evenimentului.Este destul de greu să se găsească mult timp pentru 
pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care 
locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul 
omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 
Prof. înv. primar Popescu Mihaela 

Şcoala Gimnazială nr. 99, Bucureşti, Sector 4 
 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii.  

 Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată 
și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

O bună colaborare şi comunicare între familie şi şcoală este necesară, dar nu este suficientă 
pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în 
jurul nevoii pe care o are copilul de a face faţă în societate. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și obiceiuri, 
dezvoltarea autonomiei copilului, transmiterea de cunoștințe , învățarea responsabilităților . 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre şcoală și familie, ele se deosebesc în 
funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

* Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete; 

 * Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
* Participarea părinților la activități demonstrative;  
* Convorbirile cu familia;  
* Consultări individuale;  
* Vizitele-constituie o altă formă de colaborare : vizitarea familiei de către cadrul didactic și 

vizitarea unității de învățământ de către părinți;  
* Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 

(vizite la muzee, fabrici, etc);  
* Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 

didactic;  
* Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar).  
Familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de 

aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și 
formare al copilului.  

   Instituţia şcolară dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. 
În acest timp este nevoie de activităţi de susţinere şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în 
situaţii dificile, cât şi familiei şi cadrelor didactice. 

Activitatea cu părinţii ca parteneri în programul educativ, poate deveni un start bun pentru a 
crea copiilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Din relaţia şcoală-familie-comunitate, copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai bogat, îi 
formează acele calităţi şi capacităţi prin care el poate răspunde complet cerinţelor vieţii actuale şi de 
perspectivă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 •CIOLAN L.E. – Dezvoltarea educaţiei timpurii, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006 
• CUCOŞ C-TIN (coord.) – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
• POTOLEA, DAN ŞI PĂUN EMIL, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 
Editura Polirom, Iaşi, 2002   
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Magia Sărbătorilor de Iarnă 
 

Profesor pt. învăţământul primar, 
Popescu Nicoleta 

 
Magia Sărbătorilor de Iarnă începe şi la Ciocăneşti când, de la Sfântul Nicolae, anotimpul 

poveştilor pune stăpânire peste ţinutul nostru de poveste. 
După ce Moşul Nicolae lasă în case daruri binemeritate, copiii şi adulţii, care încă au suflet de 

copil, sunt cuprinşi de alte emoţii. Sunt gândurile pline de bucurie că se apropie o mare sărbătoare a 
creştinătăţii.  

Vine iarăşi Crăciunul…. Cine poate, oare, să îşi refuze magia lui? Deşi spectacolul său se 
repetă, cu toţii suntem fermecaţi de povestea lui. În suflet, Crăciunul a venit cu mult înainte. Este 
acolo de când a fost vegheat prin rugăciuni şi răspândit în lumea creştină cu poveşti despre îngeri şi 
despre miracole. 

Din câte sărbători există în calendarul creştin, nici una nu are strălucirea şi bucuria 
Crăciunului. Taina şi vraja lui sunt însă greu de explicat. De vină e poate iarna, cu decorul 
scânteietor de zăpezi, sau pentru cei mai mari amintirile din copilărie, stăbătute de acelaşi darnic şi 
nelipsit Moş Crăciun, sau poate tradiţia noastră creştină, care a făcut din naşterea Pruncului Sfânt, 
un basm plin de îngeri şi de lumină, plin de colinde şi stele, purtate din casă în casă, spre lauda lui 
Hristos. 

Crăciunul este partea luminoasă a vieţii- când cu toţii redevenim copii, de care astăzi avem 
nevoie, mai mult ca oricând. E o măreţie sentimentală! E acea aşteptare plină de presimţiri presărate 
cu miros de scorţişoară. Poate, nu mai sunt sărbătorile chiar aşa ca altădată, şi- au mai pierdut 
mirosul mirosul de îngeri şi scorţişoară, dar emoţia cu care le aşteptăm a rămas. 

 E nelipsită în fiecare an şi mai intensă când o retrăieşti înconjurat de suflete minunate de 
copii, ce se lasă învăluiţi de poveste. O poveste ţesută magic, din murmurul colindelor, al betelei 
aurite şi al lumânărilor aprinse în jurul bradului. E o poveste biruitoare care răspândeşte minunea 
petrecută în iesle şi magia ivită în jurul ei. 

Magia Sărbătorilor de Iarnă ne învăluie an de an cu colinde, brazi împodobiţi, turtă dulce cu 
aromă de scorţişoară, daruri, clipe minunate petrecute alături de cei dragi şi forfota măruntă din 
jurul nostru.  

Totul în această perioadă capătă o semnificaţie deosebită. Învăţăm să fim mai buni, mai 
îngăduitori, mai generoşi. Ce rost ar mai avea magica poveste în care tradiţia creştină a îmbrăcat 
Sărbătoarea Crăciunului-Naşterea lui Hristos, dacă nu am dărui şi nu am face măcar o faptă bună. 

 Un gest cât de mic, un gând bun, o colindă , o vorbă spusă din suflet întregeşte toată povestea 
acestei minunate sărbători şi aduce un zămbet pe chipul celor care stau în aşteptarea emoţiei.  

  La Ciocăneşti sunt păstrate cu sfinţenie tradiţiile populare, fapt pe care il intîlnim si in 
obiceiurile legate de Sărbătoarea Crăciunului. Încă de la început de decembrie se aude murmurul 
colindelor din glasuri vesele de copii. 

În seara Ajunului răsună pe toate uliţele satului colindele păstrate şi dăruite din tot sufletul 
celor care vin şi duc mai departe tradiţiile populare.. Acestea sunt o formă de mărturisire a Naşterii 
Pruncului Iisus si a credinţei creştine, fiind un prilej de bucurie pentru copii, care umblă din casă în 
casă vestind această mare sărbătoare . 

 
„Sfântă-i seara de Crăciun” 
 1. Pe uliţă colindăm 2. Dumnezeul nost Cel Viu 
 Lumii veste să îi dăm Azi ne-a dăruit un Fiu 
 Veste bună să vestim Un dar pentru lumea toată 
 Astăzi frumos dar primim Din păcat ca să ne scoată 
 Refren 
 3. Hai cu toţi să-I mulţumim Sfântă-i seara de Crăciun 
 Prin colinde să-L cinstim Şi la rău şi la cel bun 
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 Să umblăm din casă-n casă Şi tot omul pe pământ,pe pământ 
 Să dăm vestea cea frumoasă. Slăveşte pe Domnul Sfânt 
În murmurul colindelor am dat viaţă în fiecare an, unui înger, bradului împodobit şi 

nelipsitului Moş Crăciun care stau de veghe în jurul nostru.  
 Retrăind magica poveste, am încercat să-i fac pe copii să-şi însuşească noţiunile de bunătate, 

de iubire şi întrajutorare , de ascultare de părinţi, să discearnă între valorile pozitive şi elementele 
negative. Am urmărit, pe lângă dobândirea cunoştinţelor despre Naşterea Mântuitorului şi 
învăţătura creştină , formarea conduitei morale a elevilor. 

Ne-am implicat, ca în fiecare an în activităţi de voluntariat, prin care copiii au donat jucării, 
haine şi alimente. 

 Dăruind au învăţat că pot aduce o bucurie în sufletul unui bătrân: 
Pe drum de nea colindători 
Lumii vestesc dragi sărbători 
Un om sărac stă necăjit 
Şi pentru el Iisus a venit 
Un vis măcar să-i împlinim 
Să fim mai buni, să ne iubim. 
 Nu este important cât de des facem aceste activităţi, ci importantă este intensitatea trăirilor 

afective simţite de copii în acele momente şi cum se răsfrâng ele în comportamentul de zi cu zi. 
Copiii trebuie să fie ajutaţi să-şi deschidă mintea şi sufletul spre credinţă, spre disponibilitatea de a 
face un gest cât de mic. 

În felul acesta, vor deveni mai buni, mai cinstiţi, mai iubitori, reuşind să-i convingem totodată 
că cei care se încredinţează în mâinile Domnului vor deveni desăvârşiţi, aşa cum El însuşi este 
desăvârşit în dragoste, în înţelepciune, în bucurie, în frumuseţe şi nemurire.  

Înainte ca marea sărbătoare să-şi deschidă porţile şi păstorii să aducă vestea naşterii Pruncului 
Sfânt, îmi doresc ca în fiecare an Crăciunul să ne aducă linişte sufletească, lumina şi bucuria pe care 
le aşteptăm.  

 
 Bibliografie: 
CrestinOrtodox.ro 
didactic.ro 
www.ro.wikipedia. 
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SCENETA-BRADUL CREDINCIOS 
 

Petcu Cristina 
Școala Gimnazială Dirvari, Grădinița Dirvari 

Județul Mehedinți 
  
 Personaje:  
3 povestitori – P.1, P.2, P.      
Bradul –B  
Irod –I     
2 ostași –O.1, O.2  
tejarul –S       
 Maica Domnului – M.D.  
Îngeri  
Decor, costumație, indicații generale: Toți copiii din clasă sunt așezați pe băncuțe, plasate în 

dreapta și în stânga scenei ( paralel cu pereții laterali). Din primele rânduri se vor ridica interpreții 
(povestitorii, ostașii, Maica Domnului). Toți copiii participă la cântece, formând corul îngerilor. În 
spatele scenei se află o pânză mare (eventual albastră), pe care sunt pictați diferiți arbori: stejari, 
fagi, brazi etc.  

Mai în față sunt 3 copii:  
 Stejarul- cu o pelerină de culoare maroniu-verzui, pe cap are o cunună din frunze de stejar ( 

confecționată din hârtie glasată), cu câteva ghide printre ele;  
 Bradul- cu o pelerină verde și o pălărioară pe care sunt prinse crenguțe de brad și câteva 

conuri. Într-un colț este așezat bradul adevărat, împodobit pentru serbare.  
 Maica Domnului- va fi îmbrăcată cu o bucată mare de mătase albastră care să-i acopere capul 

și corpul. Va ține în brațe o păpușă înfășată în alb, având pe cap o aură din carton vopsit cu bronz 
auriu.  

 Ostașii- vor purta haină scurtă, brâu maroniu ( carton), săbii și lănci ( lemn vopsit).  
 Ca introducere, copiii cântă din ce în ce mai încet colindul “Noapte sfanta” .  
 Cei trei povestitori sunt așezați aproape de spectatori și, când recită, se ridică în picioare.  
 P.1  
 Fiecare pom din lume  
 Are o poveste-anume ...  
 Și pe-aceea o ascult  
 Totdeauna de Crăciun.  
 Dați-mi voie să v-o spun:  
 Când la Betleem, Maria,  
 Săvârșind călătoria,  
 L-a născut pe Fiul Sfânt,  
 Îngerii din cer, cântând,  
 Au dus vestea-n lung și-n lat  
 Că un Rege luminat  
 Cu mărire va veni,  
 Pământul va moșteni.  
 (Cu toții cântă colinda “O, ce veste minunată !”)  
 P.2  
 Pe atunci, în țara-aceea  
 Care se numea Iudeea  
 Domnea Irod-împărat,  
 Stăpân rău, neînduplecat,  
 Tulburând de-această știre,  
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 A tunat către oștire:  
 I.  
 Dau poruncă-mparateasca:  
 Urma Lui să se găsească  
 Și cu viața să-mi plătească  
 Pentru că a cutezat  
 Să se creadă împărat  
 Mai mărit, mai luminat,  
 Decât cel înscăunat !  
 (Copiii colindă “Astazi s-a născut Hristos!”)  
 P.3  
 Maica Pruncului Iisus,  
 Alergând în jos și-n sus,  
 Fiului Său Preacurat  
 Adăpost i-a căutat.  
 Dar după o zi întreagă,  
 Obosită, fără vlagă,  
 S-a oprit și s-a rugat  
 De-un stejar verde-rotat:  
 (În timp ce P.3 își spune rolul, M.D. intră în scenă căutând unde să se ascundă. Se oprește în 

dreptul stejarului. )  
 M.D.  
 O, stejare credincios,  
 Lasă-ți crengile în jos,  
 Frunza lor pe noi să cadă,  
 Ostașii să nu se vadă.  
 Ajutor de ne vei da,  
 Bine-te-voi-cuvânta !  
 S.  
 Maica Sfântă iubitoare,  
 Frunză mea e foșnitoare,  
 Zi și noapte n-are tihnă,  
 Nu găsești sub ea odihnă !  
 Iar de-ți plânge copilașul  
 Îl va auzi ostașul.  
 M.D.  
 Cât puteai să fii de bun !  
 Dar n-ai fost și ție-ți spun:  
 Toamna când o să coboare  
 În coroana-ți foșnitoare,  
 Verdele să-ți ruginească  
 Vântul să ți-o desfrunzească,  
 Frigul iernii înghețat  
 Să-l întâmpini dezbrăcat.  
 Frunzele să-ți crească iară  
 Doar târziu, în primăvară !  
 M.D.(către brad)  
 Brad înalt cu frunza deasă,  
 În umbrarul tău mă lasă,  
 Căci ostașii cu lănci de fier  
 Viața Pruncului mi-o cer !  
 Ajutor de îmi vei da  
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 Bine-te-voi-cuvânta !  
 B,  
 Maica Domnului Hristos,  
 Eu îți mulțumesc frumos  
 Că pe mine m-ai văzut  
 Și-ajutorul mi-ai cerut !  
 Pruncului în fasetel  
 Îi voi face legănel  
 Și încet îi voi doini  
 Până când va adormi.  
 Din rășină, tămâioară  
 I-oi aprinde către seară,  
 Iar din conurile mele  
 O să-i fac lumânărele  
 Pan’la răsărit de stele.  
 (Bradul o cuprinde și o acoperă până când vor trece ostașii. Intră cei doi ostași înarmați. 

Privind în toate părțile, se opresc lângă brad.)  
 O.1.  
 N-a fost drum, n-a fost cărare,  
 N-a fost apă curgătoare  
 Și nici cuib de zburătoare  
 Să nu le fi cercetat,  
 Dar de urmă nu le-am dat !  
 (Cu săbiile și lăncile lovesc copacii din jur, scuturându-le frunzele. Ostașul 2 privește bradul.)  
 O.2  
 Bradul nu l-am cercetat !  
 Oare cum de l-am uitat?  
 Nu e nimeni, e pustiu !  
 Să plecăm că e târziu !  
 M.D  
 Multumescu-ți brad frumos,  
 Ai fost bun și credincios !  
 Fapta ta cea minunată  
 Va primi sfânta răsplată:  
 De acum până-n vecie  
 Lumea trebuei să știe  
 Că ești pomul de Crăciun  
 Pentru tot creștinul bun.  
 ( În bradul împodobit se aprind luminițe)  
 An de an, copii-n cor  
 Ți-or cânta colindul lor  
 Cu vers dulce și duios,  
 Brad frumos și credincios  
 Și cu ei va fi Hristos!  
 (Toți copiii se ridică în picioare și cântă “O, brad frumos... “)  
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Premise pentru evaluarea inițială 
în orientarea școlară și profesională a adolescenților 

 
autor: Popescu Sanda Nicoleta 

 
Realitatea economică, marcată de schimbările profunde şi accelerate din domeniul vieţii 

sociale impun confruntarea cu situaţii noi, precum: globalizarea pieţei forţei de muncă, extinderea 
sistemului economiei de piaţă în majoritatea ţărilor lumii, creşterea surplusului de forţă de muncă, 
mai ales tânără, transformarea organizaţională a locurilor de muncă, creşterea importanţei 
aptitudinilor de lectură, calcul, comunicare, a alfabetizării informaţionale şi învăţării continue, 
punerea în aplicare a unor politici guvernamentale noi referitoare la dezvoltarea economică, 
şcolarizare, formare profesională. Aceste aspecte determină schimbări şi reorientări în conceperea şi 
desfăşurarea activităţilor de consiliere, justificând din ce în ce mai temeinic, trecerea de la conceptul 
de orientare şcolară şi profesională, la cel de consilierea carierei. 

În perioada adolescenţei ,aspectele școlare și profesionale capătă o semnificaţie aparte, 
deoarece adolescenţa, în opoziţie cu controversata perioadă a pubertăţii, stă sub semnul pudorii, 
sensibilităţii, al autoreflecţiei şi al introspecției. Această perioadă presupune cu necesitate 
rezolvarea unor „probleme de dezvoltare”, care fac posibilă apariţia nu doar biologică, ci şi 
psihologică a viitorului adult: dobândirea independenţei față de părinţi; adaptarea la propria 
maturizare sexuală; decizia şi pregătirea pentru o anumită vocaţie (domeniu de activitate preferat); 
dezvoltarea unei filozofii de viaţă, a unor principii si standarde morale; dobândirea unui sentiment 
al identităţii. 

Identitatea clară a individualităţii unei persoane, formată prin integrarea într-un construct unic 
al percepţiei de sine şi al percepţiei expectanţelor celorlalţi faţă de propria persoană, este în 
permanentă construcţie şi reconstrucţie (revizuirea propriilor valori si interese). Adolescenţa 
forţează reflectarea asupra propriei identităţi (identificarea propriilor valori, interese şi abilităţi, 
evaluarea capacităţii de a lua decizii şi a face faţă diverselor situaţii) şi contribuie astfel la 
cristalizarea acesteia. Una din faţetele identităţii este chiar identitatea vocaţională, care debutează 
din copilărie cu o perioadă a fanteziei în planul aspiraţiilor vocaţionale (Ginzberg, 1972) şi continuă 
în pubertate cu o perioadă a tatonărilor. În adolescenţă are loc cristalizarea identităţii vocaţionale şi 
se creează o viziune de ansamblu asupra factorilor care influenţează alegerea traseului educaţional 
şi profesional, ceea ce determină luarea unor decizii mult mai pragmatice. 

În acest context, activitatea de consiliere și orientare pentru alegerea, mai întâi , a studiilor și 
mai apoi a unei cariere , ar trebui începută încă din ciclul gimnazial de la clasa a V a. Adolescentul 
trebuie sprijinit să se autodescopere și să își armonizeze eficient interesele, abilitățile cu oferta de pe 
piață muncii. În dinamica actuală pe piața muncii adolescentul va dobândi abilitatea de a gândi în 
perspectivă asupra carierei pe care o va îmbrățișa și va privi în sens pozitiv schimbările survenite pe 
piață muncii, fiind capabil să se adapteze continuu acestor schimbări. 

Integrarea tinerilor în activitatea profesională este pregătită treptat, cu contribuţia concertată a 
şcolii şi familiei. La acestea se adaugă influenţa şi modelele din mediul informal al tânărului, mass-
media, diverse influenţe din mediul social. Importante sunt şi aspiraţiile personale care pot fi sau nu 
în concordanţă cu oferta societăţii la acel moment. S-a constatat că, dintre aceşti factori, un rol 
deosebit îl joacă familia în dezvoltarea individului şi transmiterea unor valori individuale ce 
constituie patrimoniul familial şi care se transmit numai în cadrul familiei. În lumina recentelor 
studii, considerăm că orientarea profesională se realizează – alături de şcoală – prin îndrumarea 
părinţilor care oferă propriul “model” de reuşită în carieră, exemple din anturajul familiei sau îşi 
proiectează la copii aspiraţiile profesionale pe care ei înşişi nu au reuşit să le atingă. De multe ori, 
această orientare nu corespunde aptitudinilor şi motivaţiilor copiilor şi este sursă de conflict între 
generaţii. Indiferent însă de tipul de orientare asigurată de familie, copilul/tânărul ştie că va putea 
conta pe sprijinul moral şi mai ales financiar al părinţilor. În familie, alegerea unei cariere pentru 
copil are întotdeauna o puternică încărcătură afectivă şi constituie un factor de coeziune între 
membrii acesteia. 
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Şcoala joacă un rol esenţial atât prin structurile sale, ciclurile şi tipurile de programe, cât şi 
prin diversitatea obiectelor de învăţământ, a ariilor curriculare, a acţiunilor specifice de orientare 
şcolară şi profesională (ore de dirigenţie, activitatea consilierilor şi psihopedagogilor) să-i ajute pe 
tineri în alegerea unci cariere/meserii care li se potriveşte; să le sporească încrederea în propria 
persoană şi în şansele de reuşită profesionată; să le dezvolte independenţa în decizii; să-i ajute să 
înţeleagă mecanismele cererii şi ofertei pe piaţa muncii; să-i pregătească pentru mobilitatea şi 
dinamismul care caracterizează societatea actuală; să diminueze şocul cultural şi psihologic la 
intrarea în viata adultă şi să facititeze integrarea acestor tineri în comunitate. 

Consilierea si orintarea adolescentilor pentru alegerea unei cariere urmareste trei directii 
(OMC nr. 5287 / 09.10.2006) : 

1. facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională; 
2. sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor;  
3. ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune 

societatea. 
Considerăm că orientarea şcolară şi profesională, parte componentă a procesului de 

învăţământ, ar trebui să țină mai mult cont de autoevaluarea fiecărui individ privind aspiraţiile sale 
profesionale. 

Referitor la relația dintre școală și colectivitatea de adolescenți, scopurile organizației, în 
cazul liceului, sunt: adaptarea școlară care implică atât obținerea performanțelor școlare cât și 
acomodarea la grupul școlar, prin asimilarea unor valori sociale și norme morale ( Enescu, R., 

1985). Din punct de vedere sociologic, notele nu constituie doar nivelul competențelor 
cognitive ale elevului, ci, mai ales, reflectarea modului în care acesta se conformează cerințelor 
școlare. Rolul școlii este, în primul rând, de a-i facilita elevului un set de experiențe sociale ce au 
menirea de a asigura internalizarea unor valori (adaptabilitate, responsabilitate) care să pregătească 
elevul ca viitor adult, cu un anumit statut în societate, cu multiple roluri (coleg, prieten, pieton, 
fiu/fiica, pacient, client, salariat etc.), angajat într-un proiect personal de dezvoltare. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Școala Primară Corobăi 
Prof.înv.preșc. Ciortan Gabriela 

 
 “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga). 
 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 

părinţii sunt primii educatori ai copilului. Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi 
cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte 
în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu 
triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la 
definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

 Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru 
dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi 
şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

 Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, 
asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că 
familiile învaţă împreună cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să 
înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său.  

 Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este 
condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este 
o sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările 
privind educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, 
valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 
Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de 
învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul. 

 Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele 
familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa 
la activităţile din cadrul grupei. 

 Părinţii pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de 
comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce 
părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să respecte munca 
educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau despre problemele pe care 
le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai bine modul de 
dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie acasă 
activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi 
frământă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu ceilalţi. . 
Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va simţi 
securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va 
face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea 
amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context 
decât cel de acasă. 

 Nu putem educa în mod just un copil decât dacă îi cunoaștem și înțelegem personalitatea,în 
acest sens ne vine în ajutor familia care este principala sursă de informații pentru educatoare. O 
strânsă colaborare între educatoare și familie este întotdeauna în beneficiul preșcolarului. 
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Serbările școlare – bucurie pentru toți 
 

Prof. Popescu Sorina 
Școala Gimnazială Bâldana, Tărtășești 

 
Serbările școlare organizate cu diferite ocazii (Crăciun, Paște, sfârșitul anului școlar etc.) au 

ca scop principal evidențierea aptitudinilor și chiar a performanțelor elevilor în fața comunității. 
Astfel de evenimente sunt puternic încărcate emoțional, în special în ceea ce privește două dintre 
grupurile participante: elevii, care se manifestă în fața unui public și părinții acestora, care trăiesc 
fiecare moment cu mândrie și încântare.  

De regulă, serbările școlare, bazate în principiu pe un program artistic (recitare de poezii, 
punerea în scenă a unor scurte piese de teatru, interpretarea unor cântece etc.) sunt specifice 
preșcolarilor sau elevilor din ciclul primar. Cu îndrumarea educatorului sau a învățătorului, aceștia 
își pregătesc repertoriul și se străduiesc astfel încât rezultatul final să fie apreciat de publicul 
receptor. Trebuie să admitem însă că și părinții sunt implicați în realizarea cu succes a serbărilor 
școlare. Aceștia se asigură că elevii își cunosc poeziile/ cântecele etc., se ocupă de vestimentația și 
recuzita acestora, fiind în dialog permanent cu cadrul didactic îndrumător. Fără sprijinul acestora, 
organizarea unui program artistic complex reușit nu ar fi posibilă în cele mai multe cazuri. 

Implicarea directă a părinților în desfășurarea serbărilor școlare are, fără îndoială, multe 
beneficii. În primul rând, vorbim despre consolidarea relației școală – familie; părinții comunică cu 
învățătorul/ educatorul pentru a se asigura de reușita elevilor, urmărind deci un scop comun. Astfel, 
părinții vor înțelege că orice reușită (nu doar cea a serbărilor școlare) se bazează pe muncă și 
stăruință și își vor dori să se implice și pe viitor în activitățile școlare ale copiilor, ajutându-i de 
fiecare dată când este nevoie. 

În al doilea rând, vorbim despre consolidarea relației dintre elevi și părinții acestora la nivelul 
activităților școlare. Cooperând, copiii vor înțelege că sprijinul pe care îl primesc din partea 
adulților este benefic, și îl vor căuta și pe viitor în alte activități școlare, nu numai în cadrul 
serbărilor. Există situații în care copiii refuză să primească sprijin din partea părinților, 
considerându-se “stăpâni pe situație”. Serbările școlare reprezintă un context prielnic pentru a-i face 
pe micii școlari să înțeleagă avantajele implicării adulților în obținerea reușitei lor școlare.  

Nu în ultimul rând, odată atinsă reușita în fața unui public larg, elevii se simt mai încrezători 
în propriile abilități artistice și mai dornici să reia aceste experiențe pe viitor. Cu alte cuvinte, 
manifestarea performanțelor în fața celorlalți duce la creșterea stimei de sine, aspect important în 
dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

În concluzie, implicarea părinților în desfășurarea serbărilor școlare are beneficii multiple în 
ceea ce privește relațiile dintre reprezentanții școlii și familie, dar cel mai important aspect este 
legat de dezvoltarea copiilor determinată de creșterea încrederii în propriile aptitudini. Acest lucru 
este stimulat de reacțiile pozitive, de încurajările și de complimentele pe care copiii le primesc din 
partea publicului receptor și din partea învățătorilor/ educatorilor care au urmărit întreg progresul 
acestora. 
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Importanța serbărilor școlare 
 

Prof.înv.primar Popescu Vasilica, 
Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazu’’ Strehaia, jud.Mehedinți 

 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l au interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii 
,trăiesc ,,autentic’’, spontan şi sincer situaţiile redate . Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai 
mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii 
pentru dezvoltarea creativităţii. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii să ne bucurăm de bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte la Betleem’’ şi sceneta ,, Bradul credincios’’. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
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realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei; cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării. 
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfășurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare ,în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții / 
Serbările școlare 

 
POPINA NICOLETA CORINA 

Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu Ploiesti 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este 

formareaintegrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe 
canale de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă 
apărinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, 
unrandament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o 

importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și 
comunității. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să 
aibăcontinuitate și în restul zilei.Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizatăși 

bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 
Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în 
funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 
(vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); 
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
didactic; 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun etc). 
Asa ca în prag de sărbătoare ne-am hotarat să pregătim clasa pentru întâmpinarea profesorilor, 

sa o gătim cu cele mai frumoase decorațiuni. Bineînțeles că toți vrem ca decorul să fie unul idilic, să 
ne amintească de această zi deosebită și să îi facă pe cei care trec pragul clasei să intre instant în 
spiritul sărbătorilor.  
 În magazine, opțiunile pentru decorațiunile de Crăciun sunt multe, mai ieftine și mai scumpe, în 
diferite stiluri și culori. Totuși, varianta decorațiunilor create de mâna elevilor este cea mai potrivita 
pentru o conferi o nota personala salii de clasa .  

Drept urmare, așa a aparut ideea unui,,Atelier de Craciun” pentru confectionarea unor 
elemente decorative speciale. Alaturi de elevi, au participat si parintii unora dintre elevi, aceștia 
fiind cei care ne-au și ajutat cu materialele pentru realizarea decoratiunilor handmade. 

Brăduț de Crăciun din nasturi-Mai intai, avem nevoie de un con de polistiren sau carton. 
Polistirenul este mai bun, dar cartonul este mai la indemana (taiati un sfert de cerc, rulati cat sa se 
suprapuna putin marginile si lipiti cu scotch transparent). Ne mai trebuie o multime de nasturi 
colorati (predominant in verde sau alb, cu ceva rosu), de diferite dimensiuni, si ace cu gamalie, cu 
care prindem nasturii de suport. Incepem de sus in jos si ne jucam dupa bunul plac. Efectul e si mai 
mare daca suprapunem nasturi de culori si marimi diferite . 
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Coronita de Craciun din nasturi--Varianta simpla este cu un inel de polistiren sau carton pe 
care se lipesc nasturi colorati. Totusi, coronita de Craciun arata cel mai bine daca este in relief, asa 
ca putem improviza un suport 3D dintr-o maneca veche umpluta cu carpe si cusuta la capete ca sa 
formeze un cerc. Putem prinde apoi nasturii colorati cu lipici (ca in varianta simpla), sau cu ace cu 
gamalie. Spre deosebire de bradut, aici e de preferat lipiciul, ca sa nu se vada gamaliile. 

Coronițe handmade de Crăciun--Coronițele pentru Crăciun pot fi create pe un cadru din 
carton, polistiren sau sârmă. De acest cadru poți prinde crenguțele, pe care le poți decora cu felii 
uscate de portocală, globuri, lumânări, fructe uscate, batoane de scorțișoară și vanilie. 

 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesule 
ducativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Prof. înv. prim. Popoiu Simona Elena 

 
 Activităţile educative ce se pot realiza în parteneriat cu părinții pot fi diverse: de la simple 

activități de cooperare pâna la activități complexe cum ar fi proiecte desfășurate pe un întreg 
semestru sau serbări școlare cu roluri chiar și pentru părinți. Studiile susțin că ajută la formarea unei 
atitudini pozitive față de învățat, au performanțe academice mai ridicate, au formate abilități 
practice diversificate, dar și strategii bune de rezolvare de probleme. Pe lângă asta, activitățile 
extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire și autoeficacitate este 
mult mai ridicat. 

 Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

 Prin aceste activități se urmărește formarea intereselor de cunoaștere, a motivației sociale, a 
cunoașterii, a activității de învățare. Chiar dacă la școlarii mici nu se poate vorbi de interese stabile, 
specializate, ci numai de preferințe, învățătorul va maifesta o grijă deosebită în vederea cultivării 
preferințelor copiilor pentru diverse forme de activitate (Drăghinescu, 2006, p. 41).   

Sunt forme care îmbină cântecul, povestirea, dansul, ghicitoarea și proverbul într-un text 
armonios, urmărind ilustrarea unei idei, cum ar fi: ,,Hora anotimpurilor” . La aceste serbări pot fi 
invitați frați mai mari, părinți, rapsozi populari și alții. 

Sunt activități prin care se dezvoltă o încărcătură emoțională a elevului. Imporanța unor 
asemenea festivități este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor și contribuie la 
acumularea de noi cunoștințe; îmbogățesc pe cele slab manifestate anterior; contribuie la 
dezvoltarea simțului de răspundere prin dorința de reușită; favorizează concentrarea atenției pe 
parcursul desfășurării programului. Prezența ca spectator a cadrelor didactice, a părinților, a 
bunicilor, trezesc în copil energia de a învinge timiditatea, stimulează independența de acțiune. 
Pentru ca elevii să-și motiveze participarea la această activitate este foarte importantă atmosfera 
realizată în timpul repetițiilor, caracterizată prin buna dispoziție,dar și prin seriozitate. Este 
recomandabil ca repertoriul serbărilor școlare să aibă un conținut accesibil vârstei elevilor și să 
cuprindă diferite forme de manifestare artistică, într-o concepție echilibrată.  
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Rolul cadrului didactic în proiectarea unor demersuri plurivalente, menite 
să eficientizeze comunicarea şcolară şi să faciliteze inserția social 

 
Profesor învăţământ Primar Popov Anaida 

Şcoala Gimnazială nr. 43 Ferdinand, Constanţa 
 
Abordarea modernă, centrată pe elev, nu este pentru cadrul didactic, o opțiune, ci o necesitate, 

pe care o impune evoluția societății contemporane, în contextul integrării europene. 
Cel ce impune schimbarea de mentalitate, de strategie didactică şi de gândire creativă este 

însuşi elevul a cărui nevoie de comunicare este satisfăcută, în primul rând, de şcoală. Definirea 
profilului de formare pentru învățământul obligatoriu prin Curriculum Național ține seama de faptul 
că şcoala nu este o entitate izolată, ci face parte din viața comunității, îi pregăteşte pe elevi să 
participe la viața socială, să-şi formeze abilități de autoinstruire. 

Din această perspectivă, tratarea monodisciplinară este ineficientă şi depăşită, se impune o 
abordare pluri, inter şi transdisciplinară a actului învățării. 

Din practica didactică, am remarcat interesul crescut al elevilor de a participa la activitățile ce 
propun un demers activ- participativ. Învățarea prin cooperare stimulează exprimarea opiniilor 
personale, a originalității, asigură creşterea stimei de sine, prin asumarea rolului fiecărui elev în 
cadrul grupului. 

Conceperea unei lecții “Workshop” ține seama de mulți factori psiho- pedagogici şi de 
sociologie a microgrupului, însă dacă este bine concepută, conduce la rezultate spectaculoase 
privind afirmarea gândirii critice, a creativității şi a spiritului de echipă. 

Am remarcat că elevilor le place să se documenteze pe o temă dată, aduc în clasă material 
ilustrativ bogat şi se simt valorizați atunci când au de rezolvat o probă practică. Se simt mândri când 
lucrările lor sunt expuse în spațiul şcolii sau în afara acestuia. 

Metoda portofoliului îi antrenează pe elevi în activități de investigare, culegere de date, 
elaborarea unor referate pe care le prezintă apoi în fața clasei. 

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară 
cu elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din 
afara spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. 

 În timp, tipologia activităților extraşcolare a crescut foarte mult concretizându-se prin: 
excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la instituţii publice, 
excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări 
şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia 
mediului etc.  

Parteneriatele încheiate cu diferite instituții, ONG-uri, societăți sau alte şcoli au transferat 
demersul instructiv-educativ în afara şcolii, în viața comunității şi i-au ajutat pe elevi să-şi dezvolte 
capacitățile de comunicare şi de integrare din punct de vedere social. 

Concluzie: atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume aflată într-o continuă schimbare. 

 
Bibliografie: 
• Chick, Pat – “Sprijin individualizat pentru învăţare”/Ghidul cadrului didactic, nr.4, Program 

Phare 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, Buureşti, EDP S.A, 2007; 
• Cristea, S. – “ Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului “, EDP, Bucuresti, 

1994; 
• Cristea, S. coord., - “Curriculum pedagogic”, E.D.P., Bucureşti, 2008; 
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ATELIERE DE LECTURĂ. IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN 
DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE LECTURĂ 

 
Popovici Elena Daniela, prof. dr. limba engleză 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, jud. Alba 
 
Deseori elevii se confruntă cu dificultăţi în integrarea în grupul de elevi, derivate din 

insuficienta gestionare a diferenţelor. Aceste dificultăţi derivă din sau influenţează relaţia elev-
părinte. Acest fenomen duce la marginalizare, etichetare, violenţă, slaba comunicare elev 
părinte/profesor. Un instrument util pentru profesorul diriginte este povestirea care are rolul de a 
transmite mesajul indirect prin transpunerea elevului în pielea personajelor. Acest tip de activităţi 
pot fi folosite, pentru a obţine maximum de efecte pozitive, şi în activităţi în cooperare cu părinţii. 

 Este usor sa ne identificam cu eroii din basme, prin asemănarea noastră cu ei. De aici deriva 
rolul terapeutic al basmelor, prin identificarea psihica care ne poate ajuta să dam glas unor emotii, 
trairi greu de exprimat, dar pe care personajele, prin modul in care sunt creionate, le intruchipeaza. 
“Povestea nu face altceva decât transmite pe baza celor relatate, o experienţă de viaţă, o situaţie 
problemă, o stare de fapt, toate concurând la găsirea unei soluţii implicând de cele mai multe ori, 
autorul cu întreaga sa personalitate. În această situaţie, între povestitor şi ascultător, relaţia ce se 
stabileşte este cea de feed-back, făcând ca verbul „a implica” ca şi „a povesti” să se conjuge 
astfel…” (Paşca 2004, p 19). Povestea poate ajuta atât elevul cât şi părintele în rezolvarea de 
probleme de comunicare şi emoţionale care se vor transpune în rezultate şcolare îmbunătăţite. 
Cadrul ipotetic al basmului teraputic poate ajuta elevul să privească anumite aspect şi din 
perspective părintelui dar, şi pe părinte îl poate ajuta să înteleagă mai uşor sentimentele şi reacţiile 
copilului în situaţii specifice. Se pot implica părinţii în cadrul atelierelor de lectură prin activităţi 
diverse: citirea împreună (cu voce tare) a anumitor pasaje din lectura propusă, chestionarul aplicat 
de către elev părintelui, interviul despre cartea preferată, completarea în tandem de tabele cu 
impresii după lectură şi discuţii pe seama asemănărilor şi diferenţelor, implicarea în realizarea de 
postere sau desene de promovare a cărţii citite. 

Ca exemplu, vă propun o serie de activităţi desfăşurate în urma lecturii unui basm terapeutic 
pe tema marginalizării. În acest context, povestea terapeutică poate avea ca principale obiective: în 
primul rând, conștientizarea faptului că diferența este constructivă și nu trebuie să constituie un 
factor de neapartenență/ neintegrare în grup; în al doilea rând, că integrarea în grupul de elevi, și, 
mai târziu, în grupul social, presupune și implicarea personală, bazată pe încrederea în sine și pe 
eliminarea prejudecăților despre sine. 

Elevilor şi părinţilor li s-a cerut să îl descrie pe personajul principal completând o lista de 
calități și defecte;. A urmat o dezbatere de tip brainstorming despre ce reprezintă cu adevărat 
defectele și s-a conchis că acestea sunt de fapt doar diferențe față de majoritatea din grup, și că în alt 
grup defectele aparente ale personajului ar reprezenta calități. Elevii şi părinţii au putut remarca că 
părerile lor nu sunt atât de diferite pe cât s-ar aştepta. Elevilor şi părinţilor li s-a cerut să identifice 
câteva lucruri care îi fac diferiți față de ceilalți; aceștia au numit aspecte fizice sau interese, 
hobbyuri apoi au trebuit să își imagineze cum ar arăta lumea dacă toți ar fi identici, pentru a 
evidenția importanța diversității pentru bogăția relațiilor interumane dar și pentru progresul personal 
sau social. Dezbaterea are rolul de a-i învăţa pe elevi să își asume responsabilitatea fată de propria 
părere, să devină selectivi în alegeri, să ia decizii bine argumentate, să emită puncte de vedere cu 
caracter evaluative, să reacţioneze adecvat în funcţie de aspectele socio-culturale legate de vârsta şi 
statutul interlocutorului. Prin dezbaterea unor probleme controversate care să implice discuții 
civilizate despre modul de rezolvare pe cale pașnică a unui conflict, prin exerciții de comunicare și 
negociere, elevii învață să se cunoască, să aibă încredere unii în alții, să comunice deschis între ei, 
să se accepte și să se sprijine, să rezolve într-un mod constructiv conflictele care apar inevitabil, să 
ia decizii ținând cont de părerea tuturor membrilor grupului.  
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  Ca prelungire a activităţii, dar şi ca transpunere a elementelor teoretice în viaţa reală, li s-a 
cerut elevilor să discute despre basm împreună cu părinţii lor folosindu-se de aspectele abordate în 
cadrul activităţilor. Astfel li s-a cerut elevilor, ca temă pentru acasă să completeze un chestionar, în 
urma intervievării mai multor membrii ai familiei, câteva dintre întrebări fiind reprezentate de: Ce 
am eu diferit/unic faţă de ceilalți? Aceasta diferenţă este un defect sau o calitate? Cum ar fi dacă am 
fi toţi identici? etc. 

 Activitățile de muncă de colaborare, coroborate cu mesajul transmis de către poveste a 
constituit un pas înainte în reabilitarea psiho-socială a copiilor cu risc crescut de marginalizare și 
etichetare. Aceștia, dar și colegii lor, au devenit mai receptivi la activitățile desfășurate în echipă 
sau perechi, exprimându-se mai bine și mai ușor în raport cu ceilalți. 

 
Bibliografie 
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Școala și familia - parteneri activi în activități extracurriculare 
 

PIP Iuliu-Laurian Popovici, 
Șc.Gimnazială nr.1 Dângeni, jud. Botoșani 

 
Personalitatea elevilor se formează și se îmbogățește prin contactul direct sau mediat al 

acestora cu aspecte cât mai diverse ale lumii înconjurătoare. De aceea, activitățile școlare trebuie 
completate de activitățile extracurriculare care să modeleze personalitatea celor educați prin 
contacte cu mediul natural și social, prin stabilirea unor relații și adoptarea unor comportamente 
adecvate situațiilor noi. 

Prin activitățile extracurriculare pot fi dobândite noi cunoștințe în diferite domenii, dar și 
completarea și sistematizarea unor cunoștințe, se educă respectul și dragostea față de natură, față de 
patrie și trecutul său, se pot forma deprinderi creatoare și estetice trainice. 

Vizitele la muzee de istorie și la mănăstiri-monument istoric ale copiilor însoțiți de părinți 
contribuie la cultivarea respectului față de trecutul istoric al poporului nostru, dar și la descoperirea 
unor legături între istoria familiei și istoria regiunii vor face copilul să se simtă părtaș și responsabil 
în ceea ce privește legătura sa cu trecutul dacă va afla că a avut și el strămoși care au luptat și chiar 
s-au jertfit pentru țară în ultimele războaie mondiale, că se trage și el din oameni plini de evlavie, 
dintr-o familie care a dat călugări sau preoți preacucernici, firul istoriei va simți cum se desfășoară 
și în jurul lui. 

Școala și familiile elevilor pot colabora eficient și în activitățile extracurriculare ce au ca 
obiectiv cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare. O vizită la un meșter popular local sau la un 
muzeu etnografic îi aduce pe copii în atmosfera specifică satului de altădată, care avea locuințe 
simple, dar cu obiecte de o frumusețedeosebită. Piesele costumului popular de sărbătoare sau de zile 
de lucru, specifice zonei, țesăturile, obiectele lucrate în lemn sau făurite la roata olarului care 
împodobeau casele românilor și reflectau inteligența, bunul-gust și măiestria gospodarilor se vor 
fixa adânc în sufletele copiilor cănd, pe lângă comentariile specialiștilor, vor primi și unele lămuriri 
de la dascălii lor și de la membrii de familie ce-i însoțesc în asemenea activități. O cu totul altă 
importanță se va da unor obiecte de același tip existente în familie, chiar dacă nu au fost păstrate și 
nu arată atât de bine ca cele de la muzeu. 

Serbările școlare pot să contribuie și ele la cunoașterea unor creații folclorice autentice și la 
îndepărtarea elevilor de însușirea unor creații aparținând kitsch-ului folcloric, care proliferează 
atunci când gustul lor muzical nu este format de către familie și cadrele didactice în colaborare. 

Excursiile și vizitele în care copiii trec pragul carelor unor creatori în domeniul literaturii, 
artelor sau științei capătă o eficiență deosebită dacă în grupul de excursioniști sunt și membri de 
familie, care, la rândul lor, au cunoștințe temeinice despre personalitățile respective, fiindcă le vor 
oferi celor mici permanent exemplul unor modele demne de urmat. 

Educația copiilor nu se poate realiza decât printr-o colaborare eficientă între toate instituțiile 
implicate în acest amplu proces, familiei revenindu-i un rol deosebit în acest sens. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. POPOVICI MIRELA MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE, JUD. CARAȘ-SEVERIN 
 
Interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în 

acelaşi timp garanția succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor cât şi pentru elevii 
săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase 
este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare 
că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile 
îndrumătoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, 
independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, 
educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din 
zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora 
pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, 
dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în 
rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. 
De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare. 

În urma cercetărilor efectuate asupra efectului implicării părinţilor în educaţia copiilor 
realizate în numeroase ţări şi în România, s-a demonstrat faptul că implicarea s-a dovedit a fi 
benefică pentru copii. 

Implicarea activă a părinţilor are ca scop conştientizarea părinţilor asupra rolului de neînlocuit 
ce îl au în educarea copiilor. Astfel, părinţii care au participat şi sprijinit şcoala la diverse activităţi, 
continuă să ţină o strânsă legătură cu cadrele didactice şi conducerea şcolii observând progresele 
făcute de către copii. 

„Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu). 

  Influenţele educative pe care familia le exercită asupra tinerilor se pot manifesta fie direct 
– prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect – prin modele de conduită oferite de către 
membrii familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită 
oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv 
în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţa hotărâtoare 
asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viata, a modului de comportare şi relaţionare 
în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se 
face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale tinerilor, comportamentul lor sociomoral. 

Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 
activităţii comune familie – şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a 
responsabilităţilor individuale şi colective, în concordanta deplină cu preocupările, interesele, 
deprinderile şi aptitudinile fiecărui adolescent 
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Serbare : Vine Mos Craciun 
 

PROF. POPUTE GETA 
PROF. MEZIN RALUCA RAMONA 

SCOALA GIMNAZIALA GHILAD-GPP GHILAD 
 
Cântec: “VINE,VINE MOS CRACIUN” (INCEPUT)  
 
 Dragi părinţi şi dragi bunici ALEX 
Grupa noastră de pitici 
Este mândră, mândră tare 
De întâia ei serbare 
Spunem poezii drăguţe 
Iar voi bateţi din pălmuţe 
 
Din cer ninge linistit 
Peste case, pomi si cranguri 
Iata, fulgii ne-au soptit 
Ca sa nu mai stam pe ganduri! 
 
 ADRIAN: Când vine vreme rea 
 Cu primii fulgi de nea 
 Se scutură din nori  
 De sfinte sărbători  
SASA: Poveşti cu îngeraşi 
 Pentru copii poznaşi 
 Aflaţi-le acum, 
 În prag de Moş Ajun! 
 
 SOFIA: Crăciunul a sosit 
 E seara de Ajun 
 Şi nins e tot acum  
 Şi de la case se ridică fum 
 Se-aud colindători 
 Din noapte până-n zori 
 Şi clopote răsună-n depărtări 
 
 RAZVAN: A bătut un fulg de nea 
 Astăzi în fereastra mea 
 Tare, pe nepusă masă  
 Şi-ar fi vrut să intre-n casă 
 
 BIANCA: Iată-i! pe deasupra mea 
 Zboară primii fulgi de nea  
 Şi-mi şoptesc în dulce grai: 
 “-Scoate sania, ce stai?!” 
 
 ALEXANDRA: Uite-acum de sus din cer 
 Fulgii mari coboară lin 
 Iarna e şi-i tare ger,  
 De omăt pământu-i plin! 
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 ELIZA: Şi când fulgii-ncep să cearnă, 
 Aranjaţi pomul de iarnă 
 Bate vântul nu ne pasă, 
 Că e cald la noi în casă. 
 

 

  
  

  
CANTEC: ZURGALAI,ZURGALAI,ZURGALAI”  
 

   
ROBI: Brăduleţ, brăduţ drăguţ  
 Ninge peste tine 
 Haide, hai în casa mea  
 Unde-i cald şi bine.  
 
 Pomul de Crăciun te fac 
 O! Ce bucurie! 
 Cu beteală-am să te-mbrac 
 Şi steluţe-o mie!!  
 
Cântec: “O brad frumos…” 
 
 ALIN: Iarna cea groasă 
 A sosit acum, 
 Bulgări de zăpadă  
 Îşi fac loc pe drum.  
 
IASMINA: Vino, săniuţa mea,  
Sus pe deal la derdeluş  
Pân’ la vale-i drum de nea 
Numai bun de săniuş. 
 
ANDREI: Şi mă dau cu săniuţa  
 Ca pe dinţi cu periuţa  
 Şi cu pastă de zăpadă,  
 Ca un cavaler cu spadă.  
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 Cântec: “Săniuţa fuge” 

  
 
 ADELIN : Şade omul de zăpadă 
 În grădină lângă stradă  
 L-am făcut cu mâna mea 
 Din covorul alb de nea.  
  

 
 DENIS : Eu sunt omul de zăpadă 
 Aşezat în colţ de stradă 
 Vântul şi cu soarele 
 Mi-au topit picioarele 
 
 Cântec: “CERNE IARNA” 
 
MAIA: Prin nămeţi în fapt de seară,  
 A plecat către oraş 
 Moş Crăciun c-un iepuraş 
 Înhămat la sănioară 
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ALIN: Ridic ochii către cer 
 Şi văd steaua ce răsare 
 “Unde-i Moşul ce să-i cer? 
 Va veni la mine oare?” 
  
DARIUS: Hai copii cu toţii DARIA: Moş Crăciun, bun venit! 
 Vine Moş Crăciun Că ţi-e frig de mult o ştim 
 Şi ne-aduce-n tolbă Însă noi ne-am pregătit 
 Tot ce este bun. Cât mai cald să te primim.  
 Colindă: Moş Crăciun 
  
 
 DRAGOS: Prin fereşti se văd în case 
 Pomi împodobiţi 
 Cântă-n zori colinzi frumoase  
 Îngeri fericiţi 

 
 ADI -ALEX: Afară auzim cântând 
 Frânturi dintr-o colindă 
 Şi vin mereu colindători 
 Se-aud acum din tindă. 
 
ALEX: Se-apropie Crăciunul 
 Vin’ să te rogi cu mine 
 Iisus se naşte astăzi 
 Copile pentru tine. 
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 Denis: Se-apropie Crăciunul 
 Cu bradu-mpodobit 
 Iisus ne cere-n taină 
 Să-ngenunchem smerit  
  
 ADRIAN: Se-apropie Crăciunul 
 Vin’ să te rogi duios 
 Să creşti curat, copile  
 Ca bradul de frumos. 
 
 SOFIA: S-a născut în miez de noapte 
 Prunc drăguţ, frumos... 
 Îngerii ne spun în şoaptă 
 Că-i Iisus Hristos. 
 
Colindă: “Astăzi s-a născut Hristos” 
 
ELIZA: Bunule frumos Crăciun 
 Adu-ne un an mai bun  
 Sănătate la părinţi 
 Şi bunicilor cuminţi. 
 
 Băieţii ADI -ALEX: Şi în cântec de colindă 
 Vă dorim în noul an, 
 Sănătate, numai bine, 
 Mult noroc şi La mulţi ani !!! 
 
Colindă: “STEAUA SUS RASARE” -ALEX 
 DANS:FETELE:” FULGI DE NEA”  
  
DANS:BAIETII:”DANSUL OAMENILOR DE ZAPADA 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serbările școlare 
 

Prof. Porțan Monica 
Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita, Bihor 

 
Noi, cadrele didactice, avem un rol foarte important în formarea elevilor noștri, aproape egal 

cu cel al părinților ce le-au dat viața. De cele mai multe ori, nici măcar nu realizăm. Suntem atât de 
preocupați de nenumăratele planificări și proiecte de lecții, hârtii de completat, de statistici de 
actualizat, de numărat absențe, de grijile noastre personale, încât nu avem timp să realizăm ce rol 
special avem. 

Eu sunt profesoară de matematică, și dirigintă la o clasă a cincea. Mi-am cunoscut elevii în 
septembrie. Am avut nevoie de puțin timp să-mi dau seama cum stau ei cu matematica, dar de mult 
mai mult timp, să-mi dau seama ce e în sufletele lor. Încă nu pot să spun că îi cunosc bine pe 
părinții lor.  

Ne leagă un scop comun: dorința de a vedea micii omuleți deveniți oameni mari, demni, cu 
valori morale bine definite, cu respect pentru semeni și pentru tot ce e în jur, capabili să ducă mai 
departe moștenirea ce le-o vom lăsa. 

 Doar împreună vom putea face acest lucru: cadre didactice-copii-părinți. Orice verigă lipsă 
duce la eșec. Doar muncind împreună ne putem realiza misiunea. Și să muncim împreună avem 
nevoie de ocazii. 

Aici intervin activitățile extrașcolare. Elevii au ocazia să vadă profesorul din altă perspectivă, 
și sunt tare simpatici când văd că un profesor știe și altceva înafară de materia pe care o predă, 
părinții au ocazia să-l cunoască pe profesor ca om, să se formeze legături, să se descopere unii pe 
alții.  

În urmă cu două săptămâni, la dirigenție am avut o temă legată de mâncarea sănătoasă, în 
special despre vitaminele oferite de fructe. Din discuții am ajuns să constatăm că sunt fructe pe care 
le-am văzut în magazine dar nu le-am gustat și nu putem avea o părere despre ele. Un pas a mai fost 
până la implicarea comitetului părinților clasei, împreună cu care am organizat o degustare de 
fructe. Am avut parte de surprize foarte plăcute cu toții. Copiii au descoperit că doamna dirigintă 
curăță merele ” ca și mami”, eu am descoperit cât de atenți și responsabili pot fi, cât de dornici de 
implicare, și că le face plăcere să fie și mămici prin preajmă.  

E foarte important să simtă elevii noștri, că noi nu suntem dușmanul ci prietenul de dincolo de 
catedră, socializând se rup barierele timidității, ale fricii de a greși.  

Și e important să simtă asta și părinții lor. 
O altă ocazie în care am beneficiat din plin de suportul părinților, atât eu cât și elevii mei, a 

fost organizarea unui Târg de Crăciun în scop caritabil, la care părinții au putut cumpăra felicitări 
realizate de copii. Atelierele de lucru s-au desfășurat sub tema ”Surprinde-l pe Moș Crăciun” 

Felicitările realizate au fost expuse, apreciate, evaluate, premiate și în cele din urmă, vândute. 
 Fericirea copiilor a fost imensă când părinții au apreciat munca lor. Părinții au fost fericiți și 

mândri de realizările copiilor, de implicarea pentru o cauză nobilă. 
Din activitățile desfășurate împreună, elevi, părinți diriginte/profesor, are de câștigat toată 

lumea.  
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E bine să fii bun 
 

Portik-Órás Ildikó, profesor înv. Primar, 
Școala Gimnazială „Kós Károly”, Gheorgheni 

 
Suntem în perioada cea mai frumoasă din an, perioada premergătoare Crăciunului, o perioadă 

a miracolelor, a faptelor bune, a cadourilor, a dragostei, a clipelor minunate trăite în familie, alături 
de cei dragi. Vrem să întâmpinăm Marea Sărbătoare pregătiți sufletește, creând în jurul nostru o 
atmosferă magică, o lume a întrajutorării celor nevoiași. 

În acest sens am inițiat un proiect cu titlul „E bine să fii bun” la Școala Gimnazială Kós 
Károly din Gheorgheni în perioada 3-14 decembrie 2018. La proiect au luat parte elevii clasei a III-
a din unitatea noastră și părinții acestora. Obiectivele acestui proiect au vizat îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor despre obiceiuri și tradiții legate de sărbătoarea de Crăciun, introducerea în 
bagajul de valori a familiilor a necesității păstrării și valorificării bogăției culturale străvechi, 
însușirea unor tehnici de artă vizuală, de abilități practice, antrenarea fanteziei, a dorinței de creație, 
dezvoltarea capacității de comunicare, de cooperare, și trezirea interesului pentru nevoile celor din 
jur. 

Postul de dinainte de Crăciun nu înseamnă doar neconsumarea unor alimente pentru o 
curățenie generală a corpului, ci și purificarea sufletească. Și cum pot copii să-și limpezească 
sufletul mai bine decât încercând să devină mai buni, să dăruiască la rândul lor din bogăția de 
lucruri cu care sunt copleșiți de cei din jur. Astfel am deschis proiectul nostru cu o activitate de 
caritate, de strângere de alimente pentru a dona Căminului pentru persoane fără adăpost din 
localitate. Acest program a avut un succes datorită părinților participanți, care prin fapta lor au 
devenit un exemplu, au dat o lecție de viață copiilor. Au urmat diverse activități în cadrul cărora l-
am desenat pe Moș Nicolae, întruchipat la noi de Sfântul Nicolae, nume prezent în denumirea 
orașului nostru în limba maghiară, am confecționat jucării și ornamente pentru pomul de crăciun. 
Un moment cu totul special a fost pregătirea de turte dulci cu părinții. S-a creat o atmosferă 
familială, plină de farmec, de dragoste, înțelegere și cooperare. Copiii s-au implicat cu interes atât 
în pregătirea de cocă, cât și în ornarea prăjiturilor deja coapte. Între timp adulții le-au cântat colinde, 
învățându-i și pe ei. La noi colindătorii sunt așteptați și astăzi ca mesageri ai vestirii nașterii 
Domnului în casele creștine. Punctul final al proiectului a fost activitatea de evaluare, urmată de 
mult așteptata Jocul îngerilor. Acest joc a fost anunțat la începutul proiectului. Elevii trebuiau să 
pregătească un pachet cu cadouri în care puteau să pună jucării, rechizite, dulciuri, cărți proprii, și 
să-l lase sub pomul de crăciun împodobit de ei. Fiecare elev a primit pachet, chiar și cei care n-au 
reușit să aducă ceva de acasă. Au fost copleșiți cu daruri de ceilalți. Sensibilitatea lor la nevoile 
colegilor a fost exemplar. 

Trăirea unor astfel de momente mă conving că merită continuat această muncă, organizat 
proiecte și activități de acest gen. Sensibilitatea oamenilor trebuie antrenată mai ales în zilele 
noastre grăbite, stresante. Trebuie să ne oprim din când în când, să ne uităm în jurul nostru, și să 
observăm că viața este frumoasă și trebuie s-o trăim ca atare. 
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Importanţa implicării părinţilor în activităţi educative 
 

Prof. Porumb Maria, 
Şcoala Gimnazială ,,Stroe S. Belloescu” Bârlad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copilului are beneficii majore în ceea ce priveşte 

comportarea copilului la şcoală şi rezultatele sale şcolare.  
Elevul fiind supravegheat din ambele părţi se va strădui mai mult în rezolvarea sarcinilor 

şcolare. Părinţii trebuie să stimuleze copilul, să îi nască setea de cunoaştere. A învăţa noi lucruri 
poate fi vazut ca un lucru bun, valoros şi chiar plăcut atunci cand părinţii îi insuflă copilului setea 
de cunoaştere şi când îi stârnesc curiozitatea. Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copilului 
înseamnă şi sprijinul dat în realizarea sarcinilor şcolare – copilul poate avea nevoie de ajutor. Iar 
dacă nu primeşte acel ajutor, va renunţa descurajat.  

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educative poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul şcoală-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi şcoală, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd 
profesorul sfătuindu-se cu părinţii.  

Activitatea educativă ce se realizează în 
şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 
educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia 
este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe 
care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la 
comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol 
important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile 
care implică părinţii produc o schimbare în 
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 
părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

Şcoala este instituţia socială în care se 
realizează educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este factorul decisiv şi pentru formarea unui 
om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. 
Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii 
nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea 
de om. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 
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O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ 
familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv 
asupra copilului şi de a stopa comportamentele 
negative. De multe ori apar dificultăţi de 
comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- 
familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care 
favorizeaza dar şi blochează o comunicare 
eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia 
dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele 
şcolare şi natura comportamentului. 
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UN PARTENERIAT ÎN BENEFICIUL COPIILOR 
 

Grădinița PP 36 Timișoara 
Prof. Potîng Alina 

 
Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii 

educaţionali – grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din 
partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi 
modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane.  

Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii, în care 
rolul său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-
au adăugat alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, 
adică toţi aceia care asigură educaţia non-formală . Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă 
izolată, în afara comunităţii, cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată 
exclusiv în cadrul familiei, fără aportul calificat calificat al şcolii. Acţiunea concentrată a factorilor 
educativi este un deziderat important, pe care şcoala şi grădiniţa trebuie să-l conştientizeze şi să-l 
concretizeze. 

Personalul specializat al grădiniţei şi al şcolii ar trebui să orienteze familia pentru ca aceasta 
să-şi sporească rolul în formarea personalităţii copilului. Are drept atu interesul celor mai multe 
familii pentru confortul material şi spiritual în care creşte copilul, nivelul cultural la care se prezintă 
astăzi cele mai multe familii din ţara noastră. 

Până la vârsta preşcolarităţii familia s-a îngrijit de nutriţia copilului, de condiţiile sale de trai, 
a imprimat copilului un program zilnic, s-a ocupat de sănătatea sa fizică şi morală, atribuţii pe care 
şi le îndeplineşte şi în continuare. În familie s-au pus bazele comunicării prin limbaj, ale 
interrelaţionării cu semenii, s-au creat atitudini faţă de realitatea înconjurătoare. Drept factor care 
frânează relaţia este de luat în seamă neimplicarea multor părinţi în actul educaţiei din cauza 
programului de muncă prea complicat sau întreruperea pentru perioade mai mari sau mai mici, a 
contactului părinţilor cu copiii lor, adesea lăsaţi în grija bunicilor sau a unor persoane străine de 
familie . 

Este datoria oricărui cadru didactic să monitorizeze întregul sistem de factori care 
influenţează formarea copilului, să-i orienteze astfel încât acţiunea lor să fie pedagogică, mai 
aproape de şcoală . 

Acţiunea adulţilor ar trebui să fie orientată nu doar spre copilul de care sunt legaţi, ci către toţi 
copiii. În fond, îi pregătim pe copii pentru o societate mai bună, mai democratică şi nu trebuie să ne 
fie indiferent cum se vor comporta copiii noştri peste 15-20 de ani . 

Grădiniţa tradiţională a folosit convorbirea zilnică a educatoarei cu părinţii care însoţesc 
copiii dimineaţa sau îi iau acasă la sfârşitul programului, serbarea şcolară, lecţia deschisă cu 
participarea părinţilor, lectoratul pentru părinţi, care şi-au dovedit eficienţa în timp. Putem găsi şi 
forme noi de colaborare, reciproc avantajoase . 

Relaţia părinte-şcoală/grădiniţă trebuie să se bazeze pe încredere. Încrederea înseamnă 
cunoaştere şi preţuire reciprocă, respect şi dorinţa de comunicare. Ascultarea părinţilor care 
povestesc mici întâmplări din familie în care e implicat copilul poate conduce la evaluarea mediului 
familial, pe baza căreia se ia decizii. Educatoarea trebuie să fie prietenoasă, să încurajeze, să 
aprecieze contribuţia familiei la educaţia copilului. La rândul său, educatoarea prezintă întâmplări 
din grădiniţă, dovedind familiei interesul faţă de evoluţia copilului, faptul că nu-i este indiferent 
cum se prezintă acesta. Educatoarei i se cere să fie relaxată, calmă şi atentă, să comunice expresiv, 
înţelegând prin aceasta nu numai limbajul adevărat, ci şi contactul vizual, expresia feţei, zâmbetul, 
gesturile. 

Misiunea învăţământului preşcolar, ca învăţământ public nu poate fi realizată decât în 
interiorul spaţiului comunitar, ca rezultat al interacţiunii grădiniţiei cu mediul social, cultural şi 
economic. Se impune, deci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul, realizarea de 
partneriate autentice. Proiectul de parteneriat le foloseşte părinţilor pentru a cunoaşte şi respecta 
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obligaţiile legale privind creşterea şi educarea copiilor, cadrelor didactice pentru perfecţionarea 
muncii în echipă, cunoaşterea copiilor ce vor fi preluaţi în clasa I, cunoaşterea cerinţelor şcolii.  

Relaţia dintre familie şi grădiniţă ar trebui să fie o prioritate pe lista parteneriatelor 
educaţionale. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanţa colaborării cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi conştientă, interesată şi reciproc avantajoasă. 

Parteneriatul educativ grădiniţă-familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, ce are 
autoritatea socială şi legală de a se ocupa de educarea copiilor, având, în acelaşi timp, şi calitatea -
dată de pregătirea psiho-pedagogică a personalului didactic- de a aprecia care sunt nevoile, 
posibilităţile copilului, raportate la cerinţele societăţii. 

Părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, nu doar atunci când se ivesc 
probleme. Ei vor fi informaţi asupra politicilor educaţionale ale grădiniţei, vor cunoaşte scopul şi 
obiectivele programului educativ la care participă copilul lor. Pentru ca parteneriatul să fie eficient, 
nu doar formal, este esenţial să fie implicaţi în adoptarea deciziilor, să devină participanţi activi în 
derularea acţiunilor, să identifice, în tematica acţiunilor, valorificarea informaţiilor pe care ei le-au 
oferit despre copiii lor. Părinţi şi educatori, cu toţii au, în egală măsură, răspunderea contribuţiei şi 
eforturilor comune pentru a construi o relaţie de bună colaborare în beneficiul copilului.  

 
Bibliografie:  
Jinga, I., Negreț, I., Învățarea eficientă, Ed. Aldin, București, 1999  
Vinţanu, N., Educaţia adulţilor. Idei pedagogice contemporane, Ed. Didactică și Pedagogică, 

Bucureşti, 1998  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Potlogea Monica, profesor de limba și literatura română 
Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ,,Țara Bârsei” Prejmer 
 
Parteneriatul profesorilor cu părinții reprezintă unul dintre elementele de bază ale formării 

oricărui elev, indiferent de nivelul de învățământ. Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala 
şi familia) se completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a 
copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială.  

Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în 
educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a 
şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate. Cu alte cuvinte participarea poate stimula 
iniţiativele si inovaţiile. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Câteva dintre activitățile importante în 
consolidarea relației școală-profesor pot fi: excursiile, serbările școlare, acțiunile de voluntariat, 
atelierele de creație.  

Pentru învățământul liceal parteneriatul părinților cu profesorii este unul esențial în vederea 
ghidării profesionale a elevului. În acest sens, școala poate organiza întâlniri cu agenți economici la 
care să participe atât elevii cât și părinții pentru a consulta ofertele profesionale propuse. Ghidarea 
adolescentului în alegerea unei meserii este un pas important care se realizează încă din anii de 
liceu. De aceea, elevii care urmează învățământul profesional sunt formați pe tot parcursul anului în 

stagii de practică în funcție de profilul ales, iar la finalul ciclului de studiu, 
elevii împreună cu părinții pot decide integrarea tânărului la unitatea 
respectiva ca angajat. 

De exemplu, în cadrul unui liceu unde elevii au oportunitatea de a urma 
profilul de industrie alimentară, cum este Colegiul ,,Țara Bârsei” Prejmer, 
elevii beneficiază de practică la diverse unități comerciale. Astfel, ei învață 
meserie încă de mici și își iau rolul de angajați în serios, printre clienții lor, la 
un moment dat, putând fi chiar proprii părinții, rude sau prieteni. 

Activitățile educative la nivel liceal pot urmări ghidarea elevului spre 

urmarea unei facultăți. De exemplu, se poate susține o lecție de 
către profesori universitari împreună cu elevii din ultimul an 
de liceu. Activitățile proiectate împreună cu profesorii 
liceului pot viza formarea pe viitor a elevilor care doresc să 

urmeze o anumită 
facultate, în 
concordanță cu 
specializarea din liceu, 
părinții putând fi și ei 
implicați în aceste activități practice sau demonstrative. 

Astfel, în cadrul Colegiului ,,Țara Bârsei”, elevii au 
oportunitatea de a urma profilul de tehnician veterinar și pot 

susține activități de sterilizare a animalelor din comunitate, însoțiți de profesori coordonatori. 
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Părinții sau chiar elevii pot aduce propriile animale pentru a primi diverse tratamente. De asemenea, 
se pot realiza 

excursii la Facultatea de Medicină Veterinară, unde elevii însoțiți de părinți și profesori pot 
asista la activități demonstrative din cadrul facultății.  

Un alt exemplu de activitate care consolidează parteneriatul părinților cu școala poate fi 
serbarea școlară. Cu ocazia centenarului, elevii aceluiași colegiu au participat la serbarea organizată 
în cadrul comunității alături de Școala Gimnazială Prejmer. În sala festivă a primăriei localității 
unde s-a adunat comunitatea prejmereană, elevii liceului au participat cu un program complex 
format din recitare de poezii, dansuri populare și o scenetă după Scrisoarea I de Mihai Eminescu. 

Pe data de 1 decembrie elevii alături de profesori au participat la 
festivitatea de depunere a coroanelor la monumetul eroilor iar 
membrii fanfarei colegiului au susținut un moment muzical. Astfel, 
nu doar părinții, ci și întreaga comunitate a fost cooptată în cadrul 
evenimentelor. 

În concluzie, procesul instructiv-educativ trebuie să vizeze, pe 
lângă activitățile didactice desfășurate în cadrul formal al școlii, 
activități care îmbină partea teoretică cu cea practică și la care 
părinții pot fi participanți direcți. Fiindcă, în cele din urmă, 
formarea unui tânăr începe de acasă și este continuată, ulterior, într-
un cadru instituționalizat.  

 
,,Această mare e acoperită de adolescenți 
care învaţă mersul pe valuri, în picioare, 
mai sprijinindu-se cu brațul de curenți, 
mai rezemându-se de-o rază țeapănă de soare.” 
Nichita Stănescu 

  

945



"TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI" 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
PRALEA DANIELA MARIA- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ILVA MARE 

 
Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri făra 

viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el se bucură şi oameni, se bucură şi 
Dumnezeu” Sfântul Ioan Gură de Aur 

Sărbătorile de iarnă aduc bucurie în sulfetul copiilor şi al părinţilor, reprezentând nu numai 
sărbătorile în sine cât şi speranţa unui nou început. 

Împletirea sărbătorilor creştine cu începutul de an a dat naştere de-a lungul timpului la 
adevărate comori de datini şi obiceiuri pline de originalitate. De aceeea consider că elevii ar trebui 
implicaţi mai mult în cunoaşterea, cercetarea şi promovarea tradiţiilor populare româneşti. Un pas 
în cunoaşterea folclorului îl reprezintă serbările şcolare de Crăciun, pentru că bucuria acestei 
sărbători dă o oarecare lejeritate elevului acesta fiind în pragul vacanţei de iarnă , a şteptarea lui 
Moş Crăciun, cu cadouri, îi face pe elevi mai responsabili în interpretarea unui rol î n t r - o p iesă . 
Orice manifestare artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor 
de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori 
obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune 
alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia să se încadrează în 
limitele coordonatei temporale. Spaţiul în schimb,deşi aparent limitat, oferă deschidere totală, 
permiţând organizarea, modelarea în funcţie de nevoile practice şi de creativitatea celor care-l 
explorează. 

Una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea aceasta poate 
îmbrăca multiple forme de manifestare care în cotextul serbărilor şcolare permit dezvoltarea 
creativităţii pe două coordonate la nivel individual şi la nivel colectiv. La nivel individual, 
creativitatea se manifesta expresiv,liber, spontan şi inventiv, la nivelul grupului creativitate se 
dezvoltă prin activităţi de cooperare, fiecare membru al grupului contribuie la realizarea unui 
obiectiv comun şi în acelaşi timp dobândeşte o serie de achiziţii printr-o învăţare eficientă şi prin 
dezvoltarea competenţelor sociale. 

Colaborarea dintre şcoală şi familei asigură o bună dezvoltare a elevului în toate ariile sale. 
Implicarea părinţilor în serbarea şcolară şi în activităţile educative nu vizează schimbarea valorilor 
cu care operează familia, ci ea încearcă să crească, la toţi membrii comunităţii, competenţele şi 
abilităţile educative. 

 Părinţii se formează împreună şi învaţă să se descopere pe ei, ca persoane care se pot schimba 
în relaţie cu proprii copii. 

Argumente în favoarea implicării parinţilor ar putea fi: 
- informarea directă a părinţilor asupra dezvoltării copilului lor şi a rolurilor educative pe care 

le au, 
- achiziţii şi competenţe noi, 
- îmbunătăţirea calităţii relaţiilor interindividuale în comunitate, 
- amplificarea rezultatelor obţinute în activităţile socioeducative desfăşurate cu părinţi, 
- parinţi devin parteneri cu precădere în situaţiile de criză, 
- părinţi sprijină şi flexibilizează legătura dintre generaţii, 
- sprijin pentru traiectul educaţional al copilului, 
- actualizarea educaţiei prin respectarea drepturilor copilului facând astfel o punte între 

tradiţie şi modernism în educaţie. 
Se dezvoltă la nivelul grupului o serie de însuşiri pozitive precum căldură şi afecţiune, 

stabilirea clară a limitelor, recunoaşterea rapidă a nevoilor, acceptarea defectelor, predictibilitate şi 
consistenţă,respectarea individualităţii şi recunoaşterea calităţilor. 

Serbările copilariei, momentele acestea de maxima bucurie, atat pentru copii, cât şi pentru 
părinti, 
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întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginaţiei,entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare.La mulţi ani! 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

Prof. Preda Manuel Lucian 
Școala Gimnazială nr 1 Andreești 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului.  

Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul 
proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. După cum 
spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o 
civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare 
corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza).  

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate.  

Parteneriatele dintre școală și familii pot:  
a. ajuta profesorii în munca lor;
b. perfecționa abilitățile școlare ale elevilor;
c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar;
d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților;
e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților;
f. conecta familiile cu membrii școlii. 
În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 

aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 

școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor.  

Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și 
rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o 
sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia. După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, 
școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, 
deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții.   Colaborarea între 
toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate 
realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște 
condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel 
mai eficient fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor 
dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare 
a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se 
realizează atât la școală, cât și acasă. După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu 
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intră într-o ambianță naturală, ci într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul 
învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, 
morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul 
activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală.  

 La ședințele cu părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la 
învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască 
dacă copilul lor are o comportare corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui 
pe stradă și în alte locuri este una corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le 
lăsa moștenirea cea mai prețioasă” (Mantegazza).      

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului.  
          

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Dascalul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

AUTOR: prof.inv.primar Preda Maria Alexandra 
Școala Profesională, Cerașu, Prahova 

 
MOTTO: 
 Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor. 
– Albert Einstein 

 
 Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare și dezvoltare a 

personalității, fiind realizat de echipa didactică. 
 Activitățile educative școlare se situează pe palierul cu educația formală în ceea ce privește 

dezvoltarea și formarea personalității elevilor și la creșterea șanselor de succes social. Acestea 
depind foarte mult de atitudinea cadrelor didactice, de modul în care aceștia reușesc cum să 
modernizeze demersul didactic, cum să folosească strategiile didactice. Metodele interactive pentru 
activitățile educative sunt instrumente eficiente pe care profesorii și învățătorii le pot utiliza pentru a 
face intervenția educativă mai atractivă, pentru a-i ajuta pe copii să emită judecăți de valoare, să-și 
dezvolte găndirea, să interrelaționeze și să se dezvolte personal. 

 Pentru realizarea educației școlarilor este nevoie de existența unori căi de comunicare și 
acțiuni ale familiei cu școala, astfel se creează dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a lor.  

 Colaborarea dintre școală și familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la 
tot ceea ce ține de orientarea elevilor ci și înarmarea părinților cu toate problemele pe care le 
comportă această acțiune. Familia și școala au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 
copilului și de aceea trebuie să existe o comunicare strânsă care să conducă la efecte pozitive asupra 
lui. Cadrul didactic care își dorește să ducă la finalizarea unei educații bune, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca munca realizată la școală să aibă continuitate și acasă. 

 Un parteneriat între profesori și familie este posibil numai dacă fiecare înțelege rolul pe care 
îl joacă în viața copilului. Prezența părinților și profesorilor împreună în activitățile educative 
școlare, influențează pozitiv rolul școlarilor în educația integrală. 

Ambii parteneri sunt responsabili de: 
1. transmiterea de norme, de valori și obiceiuri; 
2. dezvoltarea autonimiei copilului; 
3. învățarea responsabilităților; 
4. transmiterea de cunoștințe. 
Există mai multe forme concrete de colaborare între grădiniță și familie, ele se deosebesc în 

funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 
a) organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
b) participarea părinților la activității demonstrative; 
c) convorbirile cu familia; 
d) consultări individuale; 
e) organizarea de activități extracurriculare 
f) participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru organizate de cadrul 

didactic; 
g) serbările copiilor ( Crăciun, 8 martie, Sfârșit de an școlar etc). 
Consider că relația școala-familie trebuie să fie unică, individualizată și bazată pe încredere și 

cunoaștere reciprocă, astfel buna interacțiune între școală și famile va oferi copilului o imagine de 
apropiere între persoanele care se ocupă de el și siguranța lui în cadrul unității de învățământ. Iar 
activitățile educative sunt motorul multiplicator al comportamentelor și al procedurilor care pot 
produce efecte culturale și procese inovatoare, reflectându-se în mod pozitiv asupra orientărilor 
instituților, prin definirea de standarde de calitate, conform a ceea ce spunea Nicolae Iorga „ fiecare 
copil pe care îl instruim este un om dăruit societății”. 
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Activitatea aplicativă  
În așteptarea lui Moș Crăciun 

  

 
  

951



Importanţa parteneriatului grădiniţă- familie 
 

Prof.înv. preșcolar Preda Maria 
Grădinița Săulești 

 
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 

părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le 
asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi 
rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o 
metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora.       

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa 
oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea 
capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii        

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a 
fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant.       

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici 
copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, 
formele geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să 
comunice… Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi 
părinţii care trebuie să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o carte 
cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună.  

Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În cadrul grupei 
el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. 

Investită cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei cunoaşte 
specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şi 
particularităţile lui temperamentale şi caracteriale, de aceea va şti întotdeauna cum să-l modeleze 
pe preşcolar.           

Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme 
săptămânale de consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliulcopiilor, 
serbări, lecţii-vizită, plimbări, cursuri ”Educaţi aşa!”, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor 
tematice, voluntariat din partea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat.
          

Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de 
siguranţă, înţelegere, bucurie; copilul arată ce ştie, ce poate iar părintele este mândru de copilul 
său în relaţie cu ceilalţi. Aşa pot să aprecieze împreună activităţile, faptele, evenimentele, 
rezultatele obţinute. Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv. 
          

Grădiniţa este partenerul educativ al familiei. Familia este chemată la luarea deciziilor legate 
de educaţia copiilor, la manifestările din activităţile şi viaţa grădiniţei. De aceea dascălii şi copiii 
vor spune mereu, deschis, cu plăcere ”Poftiţi la noi în grădiniţă!”.     

 „ Un om care se face ascultat, poate fi un bun orator, însă, numai un om care ascultă poate fi 
un bun educator.”             

Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) se întâlnesc într-o perioadă a 
vieţii lor pentru că au un scop comun: asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării 
copilului. Părinţii şi educatoarele au un scop comun: pentru realizarea acestui scop, care îi pune pe 
adulţii din cele două medii diferite în comun, este nevoie de colaborare şi de lucru în comun. În 
această echipă constituită în jurul copilului nimeni nu este mai presus, nimeni nu este mai bine 
pregătit şi fiecare are nevoie de celălalt. Părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi educatoarea 
de la părinte şi ambii de la copil. O bună colaborare între grădiniţă şi familie se realizează 

952



întotdeauna pentru interesul copilului şi ajunge să constituie în jurul acestuia o comunitate 
educativă constantă. Comunitatea educativă este un mediu de sprijin pentru educatori şi un mediu 
asigurator pentru copil, ea permite dezvoltarea personală a tuturor membrilor ei (adulţi şi copii). 
Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot dreptul să ştie ce se 
întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă tocmai pentru a favoriza constituirea unui mediu 
continuu educaţional în jurul copilului. Adesea starea ei constantă, deschisă şi relaxată îi poate ajuta 
pe părinţi să fie mai încrezători şi mai repede dornici de colaborare.  

Familia şi grădiniţa, ca agenţi ai socializării, sunt considerate responsabili pentru creşterea şi 
dezvoltarea copilului şi totodată pregătirea lui pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. 

La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces 
instructiv-educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, 
munca depusă de cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este 
condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. 
Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare cu dublu sens, familie-
grădiniţă, grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 
 

Prof. Preda Marioara 
Colegiul Tehnic,,Dimitrie Dima,, 

 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 
estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
• instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale ; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei) ; 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc 

părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea , 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în 
care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. 
Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se 
întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 
situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, 
rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 
situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este 
numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. Preșcolar Preduca Elena 
Lic. Teh.Stoina, Grădinița Păișani, 

Com. Stoina, Jud. Gorj 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala.  

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

• Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua 
porţilor deschise”. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu 
numai acasă. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea 
şi refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii.  

• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare , de influenţare 
formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi 
de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să 
iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care 
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părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor 
dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata 
de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere 
a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 

• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale 
oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în 
relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa 
copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 
Bibliografie:  
Salade D. ,,Perfecționarea personalului didactic în pas cu cerințele unui învățământ 

modern”,2005 
Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura „Aramis”,2002; 

Gheorghe Bunescu,Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,www.1educat.ro;  
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Serbarile scolare desfasurate in gradinita 
 

Prof.:Preoteasa Alina 
G.P.P.: I.C. Bratianu-Dragasani 

 
Gradinita este un mediu creativ si interesant, care pune baza educatiei copilului si il ajuta sa 

deprinda primele aptitudini necesare pentru scoala. Ii ofera oportunitatea de a descoperi lucruri noi 
si de a-si dezvolta abilitati esentiale pentru viata de zi cu zi, pe care stand acasa nu le poate dobandi. 

Gradinita este un mediu interactiv care stimuleaza dezvoltarea procesului comunicarii. 
Interactiunile cu educatoarea si cu ceilalti copii il ajuta sa isi perfectioneze limbajul si vorbirea. 
Face achizitii noi in vocabular care il ajuta din plin in comunicarea cu ceilalti si in momentul in care 
va intra la scoala. 

In foarte multe cazuri, gradinita este cea care marcheaza momentul declansarii anxietatii de 
separare. Este momentul coplesitor in care copilul se desprinde cu greu de mama sau parinti, timp 
de cateva ore bune, si ramane in compania educatoarei. Insa dupa depasirea acestei etape, copilul 
este pus de multe ori in situatia de a se descurca pe cont propriu si de a deveni, astfel, mai 
independent. Este provocat sa gandeasca solutii proprii la diverse probleme, sa se imbrace sau sa 
manance singur si sa invete astfel sa-si poarte de grija. 

In cadrul activitatilor desfasurate in gradinita pe langa activitatile obligatorii pe care programa 
scolara ni le ofera ,se desfasoare si o gama variata de activitati extracurriculare sau in parteneriat cu 
familia si alte institutii. 

Printre cele mai indragite activitati atat de copii cat si de pariniti sunt serbarile scolare. 
Serbarile scolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 

viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o serbare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor, parintii nefiind simpli spectatori ci parteneri ai copiilor. 
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„Sărbătorile la români ” 
-tradiții și obiceiuri – 

 
Prof. Pricodan Cristinca Georgeta 

Grădinița cu Program prelungit nr. 19 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
MOTTO: 
„Nimic nu pare a fi mai important pentru un individ sau pentru o etnie, decât să ia 

cunoştinţă de sine, cât mai exact, şi pe acest temei să-şi asigure o integrare cât mai armonioasă 
în lume.”  

 (Alexandru Zub, istoric, membru corespondent al Academiei Române) 
 
Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele și 

dorurile românului, din setea  de liniște sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură și 
tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Tradițiile, obiceiurile, 
portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor, făcându-l unic, 
statornic și nemuritor. 

Importanţa cunoaşterii valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar şi naţional, 
este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor în lume. 

Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și incontestabile ale poporului 
nostru și nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă să le uitam: 

 “Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” ne-am născut și trăim, iar datoria noastră morală este 
de a păstra și de a cultiva în sufletele generațiilor ce ne urmează dragostea pentru valorile care ne-au 
înconjurat dintotdeauna și ne-au definit.  

Mai avem datoria de a arăta atât semenilor noștri din acest spațiu, cât și altora, frumusețile 
fizice și bogăția morală a țării noastre. 

 Alături de literatură, care constituie un factor cu eficiență deosebită în educație, arta populară 
are o contribuție de seamăn. 

 Tradițiile, păstrate sute de ani sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite și nici schimbate 
cu alte obiceiuri din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne definesc și prin ele ne 
simțim mai bogați, mai aleși, mai altfel decât alții. Aceste tradiții ne fac mai "exotici" în ochii 
europenilor și ai altor nații, putem fi subiect de discuții și de laudă, de aprecieri cu semnul mirării. 

Fiecare element al culturii românești reprezintă o moștenire a poporului nostru care trebuie 
transmisă și generațiilor viitoare. Valorile culturale ale României sunt păstrate cu sfințenie mai ales 
la nivel local, mediul rural fiind însă cel care încă reușește să conserve elementele populare și 
tradițiile transmise. 

Chiar dacă migrația de la sat la oraș a avut consecințe negative asupra culturii rurale 
românești, în multe dintre regiunile istorice ale țării au existat familii care încearcă și astăzi să 
mențină activitățile tipic rurale, cum sunt țesutul, cioplitul, munca la câmp, dar și ritualuri și 
sărbători cu o semnificație profundă pentru cei care au crescut în acest spirit și pentru cei care îl 
descoperă și sunt încântați de frumusețea moștenirilor culturale românești. 

Identitatea românească poate să rămână vie numai prin conservarea moștenirilor culturale. Pe 
lângă creațiile populare (doine, balade, basme și legende, proverbe și zicători sau poezii), cultura 
tradițională românească mai cuprinde și arta meșteșugărească, cea care presupune ceramica, 
obiectele din lemn, țesăturile, broderiile și, nu în ultimul rând, bucătăria tipic românească, atât de 
mult apreciată de fiecare turist care ne trece granița. 

Originalitatea fiecărui popor se caracterizează prin potențialul lui de a crea, de a da viață unor 
obiecte, găsindu-și expresia în cultura materială și spirituală. Un loc aparte în cultura românească îl 
ocupă meșteșugurile populare. 
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Printre meșteșugurile românești se numără prelucrarea lemnului sau a fierului, olăritul, 
țesutul, cusutul, împletitul, prelucrarea pieilor sau sculptura în lemn. 

Sculptura, fie ea în piatră sau în lemn, este unul dintre meșteșugurile care au evoluat de-a 
lungul timpului pe meleagurile românești. 

Simțul artistic al românului poate fi identificat și în arta olăritului, vasele de ceramică fiind 
obiecte lucrate cu precădere în ariile geografice unde se găsește pământ lutos. 

Un meșteșug care se păstrează și în ziua de azi este cel al împletitului, mai ales din paie, prin 
care se confecționează diverse obiecte decorative de uz casnic sau jucării. 

Țesutul rămâne un meșteșug practicat și astăzi cu măiestrie de femei, majoritatea lor din 
mediul rural. O dată cu trecerea timpului, ele și-au îmbunătățit tehnicile prin ornamente 
diversificate. Realizarea ștergarelor, a fețelor de masă, cuverturilor, cergilor, pânzelor, perdelelor și 
traistelor s-a dezvoltat în timp, datorită creșterii nevoilor. 

Pielăritul este un meșteșug care se mai păstrează în anumite zone ale țării, meșterii artizani 
lucrând accesorii de îmbrăcăminte, jachete și căciuli 

cu diverse detalii inspirate din porturile tradiționale. 
Cojocăritul și curelăria rămân două meșteșuguri întâlnite mai rar și doar în zone în care 

aceste obiceiuri s-au transmis din familie în familie. 
Primul dintre ele, înscris încă din 2008, este Călușul oltenesc, un ritual vechi de secole, 

considerat unul dintre cele mai impresionante spectacole și una dintre cele mai valoroase creații 
populare ale spiritului românesc. Are loc în săptămâna Rusaliilor și este cel mai important obicei al 
acestei perioade. Prin jocul lor, călușarii apără comunitatea de iele, dar și vindecă și repară relele 
provocate de acestea. 

În anul 2009, Călușului i s-a alăturat Doina: esența folclorului românesc. Creație lirică vocală 
sau instrumentală improvizată și spontană, era considerată singurul gen muzical în multe dintre 
regiunile țării noastre, până în anii 1900. Înprezent, au fost localizați aproximativ 15 păstrători ai 
acestui obicei, reprezentativi pentru diferite tipuri de doină. 

Anul 2012 a adus pe lista Patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO zona 
Horezu și ceramica tradițională. Conform UNESCO, ceramica de Horezu este o artă 
meșteșugărească unică, reflectând cunoașterea și abilitatea acumulate de generații. Tradiția 
ceramicii de Horezu este divizată între bărbați și femei: bărbații strâng lutul și îl prelucrează, apoi 
olarii produc ceramica, iar la final, femeile o decorează. 

Colindatul în ceată bărbătească este cea mai recentă datină românească inclusă în lista 
UNESCO, în anul 2013. Acesta este un obicei tradițional foarte vechi, care poate fi întâlnit atât pe 
întreaga arie a României, cât și în Republica Moldova. Obiceiul colindatului în ceată bărbătească 
din seara Ajunului de Crăciun este considerat a avea origini latine, iar această opinie a ajuns să fie 
general acceptată. Cetele de tineri pleacă în sat colindând fiecare gospodărie, iar gazdele îi 
răsplătesc cu produse sau cu bani. 

Lumea din care face parte țăranul român a fost dintotdeauna bogată în obiceiuri și tradiții. 
Acestea par a fi pentru cei care le privesc din exterior, manifestari folclorice fabuloase. Pentru cei 
care le cunosc însemnătatea, știu că aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre 
relațiile interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. Obiceiurile tradiționale românești au ca 
si modalități de exprimare: muzica, coregrafia, gestica sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, 
menite înainte de toate, să organizeze viața oamenilor. Marchează momentele importante ale trecerii 
lor prin lume, și le modelează comportamentul.  

Cele două mari categorii de obiceiuri și tradiții sunt: 
 cele care marcheaza diferite evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului. Sunt sărbători 

religioase, cele legale, de munca agricolă, de factorii de mediu. Acestea vizau viața colectivă a 
satului, având un caracter public și ciclic. Un loc special între obiceiurile religioase îl au cele 
specifice Crăciunului și Paștelui. 

 a doua mare categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante din 
viața omului. Desfășurarea lor era legată de momente bine determinate, care nu se repeta de-a 
lungul vietii. 
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Desprinse din negura vremurilor, făcând parte de secole din viaţa satului, unele dintre 
tradiţiile populare româneşti trăiesc şi azi, în ciuda asaltului nivelator al civilizaţiei contemporane. 
Modernizarea se face simţită, ici-colo – de pildă, în portul fetelor care, la sărbători, îmbină straiele 
populare cu pantofi la modă - dar tradiţia rezistă. Evenimentele mari şi mici ale vieţii, munca şi 
căsătoria, credinţele religioase, creştine sau precreştine, dau sens acestor obiceiuri populare 
româneşti, care iată, persistă, ca un mesaj liniştitor de continuitate şi stabilitate şi care încântă 
străinii cu autenticitatea lor. 

Tradițiile românilor sunt diferite de la o zonă la alta, după cum spune vorba :“Câte bordeie, 
atâtea obiceie!", însă tocmai acest lucru ne face mai frumoși, mai atragători si mai originali.  

 Și fiindcă, Sărbătorile de iarnă ne stau în prag, să începem cu ele. 
 Acestea sunt marcate de cele mai frumoase tradiţii româneşti. Cuprind, pe lângă colindele 

propriu-zise - cântece de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, 
cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, 
superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

 Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor. 
Iarna se ţin obiceiuri şi datini populare, care provin din trecut, dar se urmează cu sfinţenie chiar şi în 
ziua de azi. La sate, în Ajunul Crăciunului, cete de copii se strâng pentru a-i colinda pe săteni. În 
satele bucovinene, copiii se maschează în diferite personaje, precum ursul, capra, ursarii sau 
bunghierii. În Moldova, bărbaţii proaspăt însuraţi merg cu plugul.  

Aceste minunate sărbători încep de la Sfantul Nicolae, sărbătorit de credincioșii ortodocși pe 
6 decembrie, și se termină de Bobotează, pe 6 ianuarie. Așadar, o lună plină în care tradiția este la 
loc de cinste. 

Sfântul Nicolae 
Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiția populară, aceasta este prima zi 

de iarnă. Credincios, Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni și martir pentru credința în Iisus. La 
români, Sfântul Nicolae este închipuit ca un moș cu barbă albă care poate aduce ninsoarea 
scuturându-și bărbia. Datorită tradiției occidentale, Moș Nicolae este și cel care face cadouri celor 
mici. În seara din ajun (5 decembrie), părinții pun în încălțămintea copiilor, pe care aceștia și-o 
pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri și, uneori, jucării. În unele locuri există și obiceiul de a pune 
alături de cadouri și o nuielușă care ar trebui să îi cumințească, măcar în principiu, pe copiii care nu 
s-au purtat bine în timpul anului. 

Ignatul 
Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătorește ziua Sfântului Ignat. În această zi 

datina rânduiește să fie tăiat porcul de Crăciun. Pentru că oamenii satului cred că un porc 
neînjunghiat în această zi nu se mai ingrașă deoarece își visează cuțitul. Nerespectarea acestui 
obicei poate provoca, după unii, incidente neplăcute. Bărbaţii sunt cei care se ocupă de sacrificarea 
animalului, iar tradiţia cere ca acela care taie porcul să fie un om curat, care înainte de sacrificiu 
trebuie să meargă la Biserică, să se spovedească, părintele iertându-i şi păcatul uciderii porcului. 

Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există în tradiţiile româneşti 
cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile româneşti.  

Bradul este prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi 
înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi fertilitate, motiv 
pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă 
să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când 
Moş Crăciun aduce pe lângă cadouri şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală. 

Ajunul Craciunului 
Pe 24 decembrie este Ajunul Crăciunului, iar obiceiurile specifice acestei zile sunt de natura 

religioasă. Din dimineața acestei zile până spre miezul nopții, cete de copii merg cu " Moș Ajunul“ 
sau cu colindul. Colindatul începe în data de 24 decembrie şi poate să continue timp de 2 sau 3 
zile; Colindatul se face de obicei în grupuri, de copii, oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar băieţi, 
tineri căsătoriţi etc, în funcţie de zona etnografică.Semnificația colindatului diferă de la o zonă la 
alta.  
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În Maramureş, datinile de Crăciun sunt un amestec de credinţe păgâne cu cele creştine; spre 
deosebire de alte zone, aici are loc “jocul moşilor” – colindarea gazdelor de către colindători 
deghizaţi cu măşti; aceştia colindau pentru a ura sănătate şi fericire gazdelor.  

În zona de nord a județului Mehedinți colindătorii se mai numesc și pițărăi, nume dat de 
colacul pe care îl primesc atunci când colindă. Obiceiul are legătură cu aducerea darurilor păstorilor 
la ieslea unde s-a născut Mântuitorul nostru Isus Cristos. O altă tradiţie ne spune că piţărăii sunt 
acea pomană pe care oamenii o aduc în cinstea celor 14.000 de prunci pe care regele Irod i-a omorât 
în căutarea pruncului Isus Cristos”. 

Steaua 
În prima zi de Crăciun, cete de copii merg cu "Steaua", cântecele de stea constituind un 

repertoriu tipic creștin. Acest obicei evocă momentul în care, la nașterea lui Isus, pe cer a apărut 
steaua calauzitoare a magilor. Ceata de copii duce o stea, luminata din spate cu o lumanare si care 
are in centru o reproducere a scenei Nasterii Domnului. 

De Anul Nou tinerii merg cu “Pluguşorul” iar flăcăii merg la colindat la fetele nemăritate; 
dar în acest caz colindele nu mai sunt urări de bine, ci sunt satire ironice şi au menirea de a atrage 
atenţia asupra unor năravuri ale gazdelor. Tot în această zi, are loc şi “jocul caprei” sau “jocul 
cerbului” – un ritual bine regizat, cu măşti şi personaje mitice. 

Tot în această noapte, Moș Crăciun vine la copii și le pune cadouri sub brad. Nimeni nu știe 
cu siguranță, cum ajunge Moșul în casele oamenilor, dar toate poveștile își păstrează nota de mister. 
Unii copii cred că intră pe fereastră, alții cred că un bețigaș fermecat îl ajută să se facă mic si să 
pătrundă prin gaura cheii, iar alții, mai cosmopoliti, consideră că Moșul vine pe hornul casei. 

Boboteaza (Iordanul) - 6 ianuarie: la Boboteaza nu se spală rufe, apa sfințită luată acum are 
puteri miraculoase, ea nu se strică niciodată. La Bobotează se sfințesc toate apele, iar preotul se 
duce la o apa unde va arunca crucea. Mai multi barbati se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel 
care va scoate crucea din apă va avea noroc tot anul. 

Dorim ca bogăția acestor tradiții și obiceiuri moștenite de la înaintași să se păstreze în 
sufletele și conștiința copiilor noștri și să se transmită mai departe.  

 În cadrul colaborării școală-familie, este importantă această latură a educației: educație 
pentru valori spirituale, în cadrul căreia aflăm care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru 
românesc. În momentul în care copiii ajung să-și cunoască individualitatea si moștenirea culturală, 
se vor recunoaște pe ei înșiși și vor fi recunoscuți în context european.  

În primul rând, prin cunoașterea tradiției, copiii încep să înțeleagăspecificul poporului din 
care fac parte, aspirațiile lui, idealurile de ieri și de azi, care sunt oglindite în obiceiurile locurilor și-
n creațiile mesteșugarilor.  

Concluzionând toate cele prezentate anterior, pot afirma că românul se definește și se 
identifică prin tradițiile, obiceiurile și datinile sale, iar pierderea sau dispariția acestora va avea ca 
efect dispariția românului adevărat întrucât nu există datorie românească mai vrednică de a fi 
îndeplinită și nu există osteneală mai de folos, decât ca să facem părtași pe cei mai tineri, pe cei ce 
vin după noi, de bunurile sufletești moștenite din vechime și să le predăm lor ca pe o zestre de mare 
pret. 

Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile, definesc un popor făcându-
l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului.  

 
BIBLIOGRAFIE 
 1.Constantin Eretescu – Folclorul literar al românilor, Editura Compania, 2007. 
 2.Narcisa Alexandru Stiuca - Sărbătoarea noastră de toate zilele –sărbători în cinstea iernii, 

Editura Cartea de buzunar, 2005 
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Magia Sărbătorilor de Iarnă 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții / 

Serbările școlare 
 

Prof. Pricopi Carmen 
 
 Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie, emoție în așteptarea împodobirii bradului și la clipa 

revederii Moșului. 
 Crăciunul este așteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar și 

de religie deoarece este una din cele mai importante sărbători creștine. 
 Spiritul sărbătorilor este de fapt magia care ne vrăjește tot anul. Această fascinație pentru 

Sărbătorile se Iarnă se dezvoltă încă din copilărie. 
 Spiritul Sărbătorilor de Iarnă este în sufletul fiecărui copil chiar dacă vremurile au evoluat și 

dorințele copiilor au devenit tot mai complicate, totuși aceeași bucurie, același spirit al sărbătorilor 
există în sufletul și în privirea oricărui copil. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 

 Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie si școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă profesorul vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează în clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

 Serbările școlare au o importanță deosebită deoarece prețuind familia și tradiția, elevii trebuie 
familiarizați de mici cu acestea. De aceea, ei trebuie implicați în toate pregătirile deoarece sunt 
foarte curioși, mai ales că atâta vreme cât au o explicație, rețin mai ușor tot ceea ce le este povestit. 

 De aceea este bine să existe o colaborare strânsă între profesor, diriginte și părinți ca această 
implicare să aibă un rezultat pozitiv. 

 Sărbătorile de Iarnă înseamnă și serbări frumoase, dar însă cel mai important lucru este să ne 
învățăm elevii/copii că Sărbătorile de Iarnă nu înseamnă numai cadouri și veselie, ci sunt un motiv 
în plus să fie mai buni, să ierte, să creadă în minuni mereu. 

 Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoașterii și 
în și același timp satisfacția succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor cât și pentru 
elevii săi. 

 Ca activitate intenționată și orientată, serbările școlare permit adâncirile cunoștințelor și 
dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea 
înclinațiilor și talentelor acestora. Ea permite folosirea eficientă și plăcută a timpului elevilor, 
dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea capacităților de a lucra în grup și de a coopera, dezvoltarea 
voinței și formarea trăsăturilor pozitive de caracter. 

 Implicând părinții în activitatea școlară, aceasta va fi mai atractivă pentru elevi, iar părinții 
vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, 
realizând, astfel progres în activitatea didactică. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV DIN 

GRĂDINIȚĂ ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

Prof. înv. preșcolar: BIBIRI MARIANA 
G.P.P.,,Ion Creangă” structură a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” 

Munc. Moinești/ Jud. Bacău 
 
Trebuinţa copilului de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 

împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de 
învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. Cu 
ajutorul părinților și prin participarea lor directă la aceste activități, reușim să antrenăm copiii 
permanent și să le placă ceea ce fac. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.  

Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv: Vizitele la muzee, expoziţii, 
monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui 
şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Ele oferă prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, taberei. 
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In cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preșcolarii iși pot 
forma sentimental de respect si dragoste față de natură, față de om și realizările sale.  

In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurător: 
curăţarea 

  
BIBLIOGRAFIE 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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,,Împreună spre noi orizonturi” 
 

Gradinita Confesională cu PP 
”Sfanta Ana”Cluj-Napoca 

Prof. Înv. Preșcolar Șanta Viorica 
 
 

 
 
” Familiile noastre trebuie să fie mici bisericuţe, iar casele noastre mici temple, unde să-I 

slujim Domnului cu dragoste” (Pierre Du Moulin). 
 

 
 
La vârsta preşcolară, un factor important este gradiniţa care desfasoară un amplu proces 

instructiv-educativ aplicând metode şi procedee ştiinţifice. Pentru reuşita actului educaţional, munca 
depusă de cadrele didactice în grădiniţă trebuie continuată, susţinuţă şi întărită de familie.  

După cum bine se ştie familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia 
începe în familie. Legătura între grădiniţă şi familie va trebui să se interpătrundă, iar educatorul să 
cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora.  

Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa 
oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea 
capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul 
în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 
formează o imagine de sine pozitivă 

Este nevoie ca educatoarea să acorde timp şi răbdare şi părinţilor. Părinţii au tot dreptul să ştie 
ce se întâmplă cu copilul lor cât este la grădiniţă tocmai pentru a favoriza constituirea unui mediu 
continuu educaţional în jurul copilului. 

Un mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt întâlnirile individuale cu 
părinții, la sosirea copilului si la plecare. Asemenea convorbiri au loc spontan ori de câte ori se 
iveşte prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a părinţilor. Avantajul lor constă în 
posibilităţile pe care ni le oferă de a analiza diferite situaţii concrete şi de a ajunge la un consens 
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asupra măsurilor ce se vor întreprinde în continuare. Educatoarea are prilejul să cunoască mai bine 
copilul prin intermediul părinţilor. 

O altă formă de colaborare între grădinţa şi familie sunt serbările copiilor, activitățile 
extracurriculare, zilele de naștere, actele caritabile, unde părinții sunt implicați. Toate aceste sunt un 
prilej de cunoaştere reciprocă, dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor.  

În concluzie, dezvoltarea psihică, morală şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare 
măsură de educatoare, dar şi de părinţi şi de aceea scopul acestei colaborări este ,, copii fericiţi – 
părinţi impliniți’’. 
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Proiect educaţional 
Vine, vine Mos Craciun!!! 

Pe tărâmul copilăriei 
 

Coordonator proiect: Prof. MARIANA RADU 
 

 
 
Motto  
„Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la care 

omenirea aleargă fără încetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de 
frumuseţe, de perfecţiune”  Francesco Orestano 

 
ARGUMENT 
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi 

a candorii. Jocul şi joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o 
modalitate prin care copiii pot descoperi lumea înconjurătoare şi totodată minunatele lucruri pe care 
copilăria le poate oferi. Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, copiii 
descoperă lumea, iar adulţii se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârsta a inocenţei. 
Datorită acestui lucru, jocul a devenit adiacent unei alte teme şi anume, copilăria. Ea este cea care 
ne trezeşte la viaţă, cea care ne înconjoară cu dragoste, care îi aduce pe maturi în jocul nevinovat al 
copiilor, îi face să se prindă în hora minunată şi inocentă ce înconjoară planeta. 

 Copilăria nu ne-o poate lua nimeni şi oricând ne putem întoarce la amintirile ce stau prăfuite 
în sufletele noastre, atunci când simţim că totul se depărtează de noi, când suntem afectaţi de tot ce 
ne înconjoară . De aceea, copiii trebuie să înveţe să trăiască momentele unice ale copilăriei, astfel 
încât să-şi amintească cu drag de ele ! 

SCOPUL PROIECTULUI 
- promovarea obiceiurilor si tradiţiilor strămoşeşti;  
- încurajarea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 
- dezvoltarea spiritului de colaborare între elevi, în vederea realizării sarcinilor date; 
- organizarea unor expoziţii de lucrări realizate pe temele indicate; 
OBIECTIVE 
- ocuparea timpului liber în mod util şi plăcut cu activităţi de tip recreativ, informativ, 

competiţional, menite să valorifice disponibilităţile şi abilităţile elevilor ; 
- dezvoltarea capacităţii de exprimare a sentimentelor şi dorinţelor prin scrisori şi lucrări 

plastice ; 
- învăţarea colindelor si urăturilor specifice Sărbătorilor de Iarnă; 
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- promovarea dialogului şi a comunicării între elevi, cadre didactice şi părinţi. 
RESURSE 
Umane : 
Cadre didactice de la Clubul Copiilor Gura Humorului 
Elevi participanti la Cercul de Educatie Civica si Cercul de Arta Plastica 
TEME PROPUSE 
- realizarea unor picturi despre localitatea natală şi expunerea acestor lucrări în sala de clasă ;  
- pregătirea scrisorilor pentru Moş Crăciun; 
- învăţarea de colinde specifice zonelor din care provin elevii şi realizarea de podoabe de 

Crăciun ;  
- pregatirea unei scenete inspitata din “Povestea pomului de iarna” de Victor Eftimiu; 
- folosirea prilejului pentru a oferi mici daruri din partea lui “Moş Crăciun” pentru elevii 

participanţi la proiect. 
RESURSE 
Materiale : - materiale informative, laptop, CD-uri cu colinde, decoraţiuni, brad, recuzită 

pentru scenetă; 
Temporale: decembrie 2018 
Calendarul activităţilor : 
 

Nr. 
crt. 

  
Activitatea 

Locul 
desfăşurării 

 
Data 
 

 
Responsabil 

 
1. 

 
1. Popularizarea proiectului in 
rândul elevilor 
 

 
Sala de cerc 

 
03 -05.12 
2018 

Coordonator 
proiect  

 
2. 

 
2. ”Orasul meu este cel mai 
frumos !” 
-realizarea unor picturi ,desene pe 
această temă ; 
-descrierea zonei geografice în 
care se află localitatea în care 
trăiesc; 
”Scrisoare pentru Moş Crăciun 
”  
- pregătirea scrisorilor pentru 
moşul cel bun  

 
 
Sala de cerc 
 
Clubul Copiilor 

 
06 – 12.12 
2018 

 
Coordonator  
proiect 
 
 
  
  
  

 
3. 
 

 
3. ”Colindul copilăriei mele ” 
-învăţarea unor colinde specifice 
zonei bucovinene şi realizarea 
unui concert ocazia sărbătorii 
Crăciunului  
-prezentarea unei scenete dupa 
”Povestea pomului de iarna” de 
Victor Eftimiu 
-confecţionarea unor podoabe 
pentru bradul de Crăciun. 
-pregătirea darurilor pentru elevii 
participanţi la proiect 

 
Sala de cerc 
 
Clubul copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13-19.12 
2018 

 
Coordonator 
proiect 
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REZULTATE AŞTEPTATE 
- Stimularea creativităţii şi a activităţii în grup; 
- Realizarea unei atmosfere de prietenie şi colaborare pentru elevi: jocuri, muzică, activităţi 

recreative; 
BENEFICIARII PROIECTULUI 
 - Elevi de la Clubul Copiilor GURA HUMORULUI 
FINALIZARE 
- Acordarea unor mici daruri din partea lui „Mos Craciun” ; 
- Poze din timpul activităţilor şi diplome de participare; 
- Întocmirea unui album cu activităţile desfăşurate în cadrul proiectului . 
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CONȚINUTURILE SERBĂRILOR ȘI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂȚII COPIILOR 

 
Prof.: Mocofan Simona- Andreea 

Grădinița cu P.P. Nr.20 
Drobeta-Turnu Severin 

 
Copilăria tuturor timpurilor nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferit de basme, 

povestiri si povesti.  
Literatura însumează o paletă vastă de genuri și specii literare. Unele n-ar putea fi înțelese de 

copii dacă nu li s-ar adresa lor. Cele mai îndrăgite de copii sunt: basmele, legendele, poveștile, 
povestirile, poeziile, proverbele și zicătorile. Gustul pentru literatură se cultivă treptat și este 
condiționat de experiența de viață, de cunoștințele copilului. De multe ori copii se dovedesc cei mai 
docili ascultători de literatura. Ei nu suferă pentru eroul din basm, ci se confundă cu el. 

Lumea basmelor oferă copiilor o complexitate de personaje și scene, față de care copilul își 
arata simpatia sau antipatia, de unde își recrutează modele etice, sau față de care își manifestă 
repulsia, dezacordul, imaginarul capătă astfel ponderea unui univers al ctitoriilor morale, inteligibile 
pentru copilul ce se regăsește într-o lume în care virtuțiile sunt rasplătite, iar ticăloșiile pedepsite. El 
trăiește imaginar acte asemenea eroilor săi preferați și simțindu-se viteaz, deși se știe mic și fricos, 
încearcă să devină mai curajos. 

Rezultă că receptarea fenomenului literar de către copiii de 3 – 6 ani este nu numai posibilă, 
dar și indicată privind traiectoria afectivă pe care se înscrie. 

Cunoscând apropierea, afinitatea lor față de lumea minunată a poveștilor și a basmelor, am 
desfășurat acum doi ani opționalul „ În lumea minunată a poveștilor ”. Opționalul conceput într-o 
manieră interdisciplinară a cuprins : observări, convorbiri – bazate pe vizite la muzeu, povestiri, 
repovestiri, desen – pictură, activitate practică, jocuri de masă, colaj. 

Din cuprinsul opționalului am selectat sceneta „Cenușăreasa” pentru serbarea de sfârșit de an 
școlar, intitulată „Carnavalul copiilor”. 

Dacă la începutul repetițiilor, copii au acceptat rolurile cu o anumită reținere, treptat temerile 
lor au dispărut, copiii transpunându-se în „ pielea ” personajelor pe care le-au interpretat, dovedind 
în același timp mai multă siguranță în exprimare și în interpretare. 

Rolul Cenușăresei a creat în prima parte a împărțirii rolurilor, rețineri, pentru că acestea intră 
în contradicție cu regulile de igienă pe care copiii le au dobândite în cadrul educației pentru 
sănătate, acestea au dispărut în momentul în care au înțeles corect mesajul acestui rol. 

De remarcat faptul că trăirile afective ale copiilor sunt mult mai puternice atunci când 
interpretează anumite roluri, transpunându-se în pielea personajelor și devenind adevărați actori. 

În realizarea serbărilor un rol deosebit de important l-am acordat auxiliarelor didactice din 
cuprinsul cărora, am adaptat, conținutul acestora la particularitățile copiilor din grupele pe care le-
am condus. În acest sens amintim doar câteva dintre ele : „ La grădiniță e serbare ! ” – antologie de 
poezii și sonete de Geta Nistor Stanciu, „ Parada de prinți și prințese ” de Cecilia Pană, „ Cântec, 
joc și voie bună ” etc. 

Copiii au interpretat roluri de pitici, prințese, feți – frumoși, anotimpuri, zâne, animale, cu un 
farmec aparte. Lumea basmului transpusă prin rolurile, trăirile, emoțiile, glasul copiilor, are un 
farmec aparte. Treptat emoțiile copiilor dobândesc un caracter tot mai controlat mai plin de 
conținut, mai reținut și devin mai stabile în manifestare. Viața afectivă a preșcolarului devine tot 
mai complexă nu numai prin aceea că volumul stărilor afective pe care le trăiește copilul crește, dar 
în această perioadă se dezvoltă considerabil stările afective superioare ( morale, intelectuale, 
estetice ) și având în vedere dezideratul conform căruia „ Afectivitatea este un liant al vieții psihice 
a preșcolarului ”. 
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Dezvoltarea socio-afectivă a copiilor preșcolari cuprinde o serie de obiective educaționale, 
fundamentale ce nu se limitează la o singură disciplină, ce pot fi realizate prin întreaga activitate 
defașurată în cadrul colectivului.  

În dezvoltarea limbajului, poeziile constituie o formă specifică cu maximă eficientă formativă. 
Ele dețin un loc important în activitatea instructiv-educativă și constitue un mijloc prețios nu numai 
pentru dezvoltarea vorbirii, dar și pentru cultivarea sentimentelor estetice și a celor morale, ca 
mijloc de cunoaștere, de exersare a memoriei și de stimulare a imaginației creatoare.  

Ca mijloc de dezvoltare a vorbirii, poeziile îmbogățesc vocabularul copiilor, îl nuanțează prin 
însușirea de expresii literare, de figuri artistice. Poeziile reprezintă de asemenea căi prin care copilul 
dobânziște siguranță în folosirea limbajului, oferind material pentru exersarea și corectarea 
pronunției și a auzului fonematic. 

Ca de cultivare a senitimentelor estetice , poezia dezvăluie copilului un univers de sonorități și 
de trăiri diverse. Înțelegerea conținutului dezvoltă sentimente sociomorale și estetice. Pentru ca 
valențele poeziilor să devină operaționale, am încercat să alegem și să valorificăm versurile 
acestora, asigurând o înțelegere corectă a conținutului poeziilor, făcându-i pe copii să trăiască 
poezia nu numai să o învețe. 

Profunde trăiri emoționale provoacă poeziile specifice unor sărbători religioase – Sărbătoarea 
Crăciunului, dar și scenetele în versuri legate de aceasta ( menționez în acest sens sceneta „ Bradul 
credincios ”. Poeziile din cadrul serbărilor de Moș Crăciun provoacă în sufletul copiilor adânci 
emoții, în primul rând legate de cadourile pe care le vor primi ca răsplată pentru faptul că i-au spus 
moșlui o poezie, iar pe de altă parte ca o contopire a acestei sărbători, cu sărbătoarea „ Nașterii 
Domnului ”.  

Recitarea este un exercițiu eficient pentru formarea unor deprinderi corecte de reglare a 
respirației în timpul rostirii, a obișnuinței de a adopta un ritm care să permită copilului să pronunțe 
corect, integral toate silabele și mai ales pe cele finale pe care adesea copiii le omit.  

Ca mijloc de cunoaștere, poezia este o reflectare a lumii înconjurătoare, prin intermediul 
formei artistice, contribuind la lărgirea orizontului de cunoaștere a copilului, la formarea și 
consolidarea unor cunoștințe despre natură, despre familie, mediul social, gărdiniță . Din acest 
motiv poeziile pot servi pentru activitățile care au ca obiective prioritare pe cele cognitive . În acest 
sens este evidentă necesitatea tratării integrate a activităților, în special a celor de Educarea 
limbajului cu Cunoasterea mediului, cu Educația pentru societate ,cu Activitățile matematice.  

În însușirea conținutului poeziilor, de un real folos ne-au fost o serie de ilustrații care i-a 
condus pe copii la reținerea mai ușoară a versurilor, dar care au servit și la exersarea limbajului oral, 
prin „ citirea ” imaginilor sau crearea de noi contexte lingvistice.  

 
BIBLIOGRAFIE : 
• Prof. dr. Silvia Dima – Teorii psihopedagogice privind dezvoltarea inteligenței, Rev. Înv. 

Preșcolar 1 – 2 / 2002 
• Prof. univ. Emil Verza, Universitatea București – Condițiile dezv. și cunoașterii 

personalității copilului, Rev. Înv. Preșcolar 1 – 2 / 1994 
• Constantin Capezan – Valențele literaturii pentru copii și dezvoltarea vorbirii, Rev. Înv. 

Preșcolar 
1 – 2 / 1993 
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Rolul serbărilor şcolare în formarea personalității copiilor 
 

Propunător, Prof. Protopopescu Florina 
Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” 

Domneşti/ Argeş 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, ceea ce se 

realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii copiilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se 
pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. În acest cadru, învăţământul are 
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai 
uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. Activităţiile 
extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 Activitățile extraşcolare antreneză copiii în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu 
extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în 
mediul şcolar. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: serbările, cea mai aşteptată de copii fiind 
serbarea de iarnă. Serbările reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică, dansul devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, sala de clasă 

amenajate sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească 
,plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai 
plină de sens . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, 
de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

 Serbările stimulează şi imbogăţesc imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea 
materialelor propuse, prin participare la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINŢII/ SERBĂRILE ŞCOLARE 

 
PUFULETE ALEXANDRA-IULIANA, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÎRTEŞCOIU 
 
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 

este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 
persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară. 

 Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
oricât de competenţi ar fi educatorii. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în 
viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de 
cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător.  

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, 
atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de 
puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le 
datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului 
din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă 
copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, 
obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi 
gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în 
procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute 
copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se 
efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a 
carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe 
copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are 
aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi 
în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi 
buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de 
pricepere. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza 
prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-
l motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
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decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 
persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi 
de a stimula calitatea de om. 

 
BIBLIOGRAFIE :  
1. Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
2. Nicola, I., „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 
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Importanţa unui real parteneriat între cadrele didactice şi părinţi în 
realizarea activităţilor educative de succes 

Prof. Puiu Violeta Ana Maria 
Şc. Gim. „ Av.Iancu”-struc.G.P.P.Nr.44 Oradea 

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 
uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile.  

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

 Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile
individualeoferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme 
apărute în relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe 
aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în 
parte. 

 Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata
de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere 
a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor
şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de 
a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
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inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop 
recreerea şi refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin 
observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este 
bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este 
COPILUL. 

 
Bibliografie: 
1.Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
2. Chiş, V. (2002). Provocările pedagogicei contemporane.Cluj-Napoca: Editura PUC 
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SERBAREA DE CRĂCIUN ȘI IMPORTANȚA MOȘULUI 
PENTRU SERBARE 

 
Autor: PULBERE CRISTINA 

 
Stim cu totii ca unul dintre momentele cel mai mult asteptate de catre copiii de la gradinita, si 

chiar si de catre copiii de la scoala, iar aici ma refer la cei din invatamantul primar, este acela in 
care are loc serbarea de Craciun. 

In ciuda faptului ca intr-un an scolar, mai are loc si serbarea de 8 martie, dedicata tuturor 
mamelor, si se mai poate organiza chiar si o serbare la sfarsit de an scolar, atmosfera din cadrul 
acestor serbari nu se poate compara cu atmosfera de la serbarea de Craciun. 

Tinand cont de faptul ca luna decembrie este luna cadourilor, inca de pe la inceputul lunii se 
va intra in febra pregatirilor, pentru ca educatoarele sau invatoarele care vor organiza aceste serbari, 
isi vor dori ca totul sa fie perfect. 

Fiecare copil din clasa, sau din grupa de la gradinita va avea un rol important in cadrul 
serbarii, pentru ca va avea de recitat o poezie specifica, iar la final va fi recompensat de catre 
nimeni altul decat Mos Craciun. 

Mos Craciun este dimeni altul decat acel batranel simpatic imbracat in rosu, care are o barba 
lunga si albam dar si o burtic simpatica, insa este cel mai iubit mos din lumea intreaga, datorita 
faptului ca in noaptea de Craciun, el le lasa tuturor copiilor cadouri. 

Legenda spune ca Mos Craciun vine tocmai din Laponia, acolo unde locuieste impreuna cu 
sotia sa Craciuneasa, dar si cu mai multi spiridusi care ii sunt de mare ajutor in impartirea 
cadourilor pentru copiii cuminti. 

Dealtfel, despre Mos Craciun se stie faptul ca el le ofera cele mai frumoase daruri numai 
copiilor cuminti, pe cand copiilor neastamparati le lasa sub bradut cate o nuielusa, semna ca a auzit 
de toate nazbatiile facute de acestia. 

Ei bine, tinand cont de cat de popular si de cat de indragit este acest mos simpatic cu barba 
alba si imbracat in rosu, cu siguranta copiii din toata lumea si-l doresc alaturi de ei la serbarea de 
Craciun. 

Din fericire, acum se gasesc pe piata chiar si servicii de inchiriere Mos Craciun, asa ca mosul 
poate sa ajunga cu usurinta la fiecare serbare organizata cu ocazia sarbatorilor de iarna. 

Cu siguranta pretul pentru un Mos Craciun inchiriat nu este unul foarte mare, insa foarte mare 
va fi bucuria copiilor cand vor vedea ca alaturi de ei la serbare isi face aparitia si mosul. 

Ei bine, si daca mosul tocmai ce a ajuns la serbare, acesta va asculta cu mare atentie poeziile 
pe care le au de recitat copiii, dupa care le va oferi cate o imbratisare calduroasa acestora, iar mai 
apoi, fiecare copil isi va primi mult asteptatul cadou. 

Asadar, dupa cum se poate observa, prezenta lui Mos Craciun la o serbare dedicate 
sarbatorilor de iarna este una foarte importanta. 

Cu siguranta copiii se bucura mult mai mult de prezenta mosului la serbare, decat de prezenta 
celor dragi, asa ca este obligatoriu ca mosul sa fie prezent la un asemenea eveniment. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
INV.PUSCA EMILIA 

SCOALA PRIMARA BECENI 
LOC.BECENI,JUD. BUZAU 

 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 
Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si 
estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. 
Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se 
întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 
situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, 
rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 
situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este factorul decisiv şi pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este 
numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală 
şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune 
când este vorba de interesul copilului. 

 Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă 
ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul: 

 -calitatea celor doi poli ai colaborarii-profesor/elev 
 -percepţiile fiecăruia; 
 -atitudinile care îi caracterizează; 
 -caracteristicile instituţiei şcolare; 
 -caracteristicile familiei; 
 -modul de comunicare. 
 Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

 -prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
 -asistarea elevilor în efectuarea temelor ; 
 -participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ; 
 -organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
 -organizarea unui colţ verde în şcoală ; 
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 -atragerea unor fonduri pentru şcoală ; 
 -susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi.  
 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 

copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi 
blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează 
evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului. 

 Factori care favorizează comunicarea: 
 -transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor ; 
 -evitarea analizării critice sau blamării părintelui ; 
 -mediul ambiant de discuţie să fie plăcut ; 
 -capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
 -evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
 -rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ; 
 -sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă  
 Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta 

prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, e o sarcină a şcolii să identifice 
situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea 
elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea 
copiilor. 
 De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . Un parteneriat familie – 
şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. 

 Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la 
succes, ce îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societăţii. 

 Sunt familii care trec prin situatii dramatice.Sunt copii care traiesc adevarate drame.Sa ii 
descoperim,sa ii ajutam.Sa apelam mai des la institutiile statului abilitate in acest sens.Sa nu uitam 
ca ignoranta noastra si a parintilor pot distruge destine.Sigur, nu este usor.Uneori familia isi face in 
jurul ei zid care nu este usor de trecut.Alteori lipsa de educatie a parintilor insisi este atat de 
profunda,incat ai impresia ca nu mai poti face nimic.Familia actuala nu mai este cea de acum 20 de 
ani,nici macar cea de acum 10 ani.Sa tinem seama de acest fapt.Si,mai ales,sa incercam sa tinem 
pasul,sa nu ne lasam pacaliti sau intimidati,pentru ca noi suntem cei care putem aduce speranta si 
cei care vom forma caracterele,personalitatile si valorile viitoare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., 

Bucureşti, 1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002; 
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 
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4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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Importanta activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 
 

Profesor: Racheru Nina 
Liceul Tehnologic Odobești 

 
 Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut o dată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. (Dicţionarul limbii române pentru elevi, 1983). 
Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în 3 tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele cu care individul se întâlneşte 
zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

 Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine 
majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 
activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, acţiunile 
educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 
interese, în mod particular pentru fiecare persoană. Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept 
„libertate sub control instituţional”. Timpul liber, se caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea 
de sub obligaţiile instituţionale; caracterul dezinteresat al activităţilor; caracterul personal, întrucât 
încurajează virtuţile dezinteresate; aracterul hedonist, întrucât generează satisfacţie.  

Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în 
posibilitatea de refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se 
realizează prin delectare şi amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, 
care se concretizează în îmbogăţirea vieţii spiritulale şi dezvoltarea personalităţii, formarea 
capacităţii de autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului 
participativ (Vasile Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003). 

 În România, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, 
cum ar fi: sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, 
olimpiade, competiţii sportive; fie în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, 
activitatea pe cercuri din cadrul palatelor şi cluburilor de copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul 
educaţiei formale, sunt coordonate de profesori de specialitate, dar, care în aceste situaţii, au un rol 
secundar, de moderatori sau coordonatori. 

 Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi 
formele de realizare, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ; elevii sunt implicaţi în 
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor; nu se face o evaluare prin note; oferă 
răspunsuri concrete la cerinţele fixate; permite momente de abstractizare, prin utilizarea 
cunoştinţelor din viaţa practică; pune în valoare aptitudinile şi interesele copiilor şi ale tinerilor; 
facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri şi inter-disciplinar; scoate din 
educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare. 

 Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză copiii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

 Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
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posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
cultură. 

 Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 

prescolar, 3-4/2006,  
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, 

Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
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L-AȘTEPTĂM PE MOȘ CRĂCIUN 
 

prof. Rada Ioana-Marinela 
GPP NR.1 BEIUȘ 

 
Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 

grădiniţa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Toţi părinţii au nevoie de informaţii de 
bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informaţi despre scopul de bază al programului educativ la 
care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu 
progresele copilului lor, dar şi cu percepţia pe care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele 
copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care îşi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi 
care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăţare. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 
Astăzi noi avem serbare 
Să poftească mic și mare 
Programul e minunat 
Și noi toți l-am învățat. 
Suntem mici, dar am muncit 
Sala ne-am împodobit. 
 
Dragi părinți și dragi bunici, 
Grupa Mânuțelor Harnice  
Este mândră, mândră tare  
De întâia ei serbare. 
 
Știu eu, știu că Moșul vine  
Cu ceva la fiecare. 
Moș Crăciun la grupa mică,  
Va veni c-o traistă mare. 
 
Este frig și este ger 
Cad fulgi de sus din cer 
Vâjâie și suflă vântul 
Iarna a cuprins pământul.  
 
Cântec: Iarna a sosit în zori 
 
Vine iarna! 
Las să vie! 
O aștept cu bucurie! 
Chiar dacă va viscoli 
Îmbrăcat bine voi fi:  
Cu căciulă și palton, 
Cu mănuși și cu șoșoni. 
 

Brăduleț, brăduț drăguț 
Ninge peste tine. 
Haide, hai în casa mea,  
Unde-i cald și bine. 
 
Pom de Crăciun eu te fac 
O, ce bucurie!  
Cu beteală-am să te-mbrac 
Și steluțe-o mie. 
 
Și fetițe și băieți 
Bătând din mânuțe 
Ți-om cânta și ți-om juca 
Cântece drăguțe. 
 
Colind: O, brad frumos! 
 
Sosește Crăciunul,  
O, ce bucurie! 
Tu ne-aduci Iisuse 
Har și bucurie. 
 
Colind: Steaua sus răsare 
 
Auziți un glas de sus? 
Astăzi s-a născut Iisus.  
Îngerii cu glasul lor  
Vestesc pe Mântuitor. 
 
În genunchi acum cădem 
Lui Iisus ne închinăm 
Pace peste tot să fie  
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Între oameni bucurie.  
Căci de-acum s-a născut 
Pruncul Sfânt pe-acest Pământ. 
 
S-a născut în miez de noapte 
Prunc drăguț, frumos 
Îngerii ne spun în șoaptă 
Că-i Iisus Hristos. 
 
Colind: Astăzi s-a născut Hristos 
 
Azi e mare sărbătoare 
Bucuria noastră-i mare. 
L-așteptăm pe Moș Crăciun 
Care a pornit la drum. 
Moș Crăciun, Moș Crăciun 
Fii binevenit! 
Pune sacul lângă sobă, 
Ești cam obosit. 
 
Stai puțin te odihnește,  
Că respiri cam greu,  
Tot așa când urcă scara 
Și bunicul meu. 
 
Moș Crăciune sacul tău 

Este încărcat mereu 
În toți anii ne tot dai 
Și când vii tot plin îl ai. 
 
Cântec: Vine Moș Crăciun 
 
Vino, dragă Moș Crăciun  
Că eu sunt un copil bun.  
Te las ca să hotărăști 
Ce vrei ca să-mi dăruiești. 
Doar atâta vreau să spun 
Că orice îmi dai e bun. 
 
Moș Crăciun, moșul cel bun 
A sosit la noi acum  
Și are în sac jucării multe 
Pentru cine-a fost cuminte. 
Pe rând o să-i mulțumim 
Darul când o să-l primim. 
 
Cântec: Moș Crăciun cu plete dalbe 
 
La anul cu sănătate 
Că-i mai bună decât toate!  
Noi vă zicem să trăiți 
Întru mulți ani fericiți! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

Rada Oana 
Școala Gimnazială Iancu Văcărescu, Văcărești, Dâmbovița 

 
Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 

sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc 
părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea , 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în 
care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. 
Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 
decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se 
întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 
situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, 
rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 
situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul 
nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede 
la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe 
şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii . Ea este factorul decisive şi pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este 
numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii. Colaborarea dintre şcoală 
şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune 
când este vorba de interesul copilului. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori.  

Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor.  
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SERBARE DE CRĂCIUN 2018 
Clasele P-I-III-IV 

 
Prof. înv. Primar: Rădac Daniela 

Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Gîrda de Sus 
 
Colindă:Astăzi s-anăscut Hristos 
Casa 
Casa-n care am intrat 
E de bine-cuvântat 
După legea creştinească 
Numele să-și împlinească 
Si-ntre lumânări aprinse 
Mesele să-i fie-ntinse 
Şi-ncărcate cu bucate 
Să trăiţi însănătate 
Şi-n unire şi-n cinstire 
Că ne-aţi dat adăpostire. 
 
Zori 
Zori,zori ascundeţi-vă-n nori 
C-am venit la această casă 
Mândră şi frumoasă 
Cu jar jeruită,cu aur spoită 
Cu boturi de stele  
Cu şiruri de mărgele 
 
Că-n acest oraş frumos 
S-anăscut Hristos 
În ieslea cu boi,alăturea de noi 
Să fii gazdă sănătoasă,să asculţi colinda noastră! 
 
Colinde:Domn,domn să-nălţăm! 
 Deschide uşa creştine 
Cum a dat Domnul ăst-an 
Cum a dat Domnul ăst-an 
Holde mândre lui Traian 
Astfel să dea şi la voi 
Ca s-avem parte şi noi 
Noi din suflet vă dorim 
Acum şi până murim 
 
Domnul sfânt la toţi să dea 
Câte cuie sunt pe casă 
Atâţia galbeni pe masă 
La toţi să ningă cu bani 
Să aibă şi cei sărmani 
Câte frunze în stejar 
Atâţia bani în buzunar 
 
Să vă fie casa,casă 
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Să vă fie masa,masă 
Şi la anul să trăiţi 
Să vă găsim înfloriţi 
Ca merii,ca perii 
În mijlocul verii! 
 
Colindă: Scoală gazdă din pătuţ  
 
Vă urăm de sănătate 
Vă urăm de sănătate 
Că-i mai bună decât toate 
Zile bune să vă dea 
Dumnezeu cu mila sa 
Bucurie,sănătate,mult noroc şi spor la toate 
Să trăiţi La mulţiani 
Să ne daţi şi nouă bani. 
 
Colindă:Steaua sus răsare 
 
Colindiţa 
Colindiţa nu-i mai multă 
Să trăiască cine-ascultă! 
Sus la ceruri o-nălţăm 
Şi la gazde o-nchinăm 
O-nchinăm cu veselie 
Şi cu mare bucurie 
C-am ajuns sara de-ajun 
A bătrânului Crăciun 
Sus mai sus v-am înălţat 
Ce am ştiut tot v-am cântat 
Să rămâneţi sănătoşi 
Sănătoşi şi bucuroşi 
C-am ajuns ziua cea sfântă 
Când colindele se cântă 
Sărbătoarea lui Hristos 
Să vă fie de folos! 
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IMPLICAREA FACTORILOR EDUCAȚIONALI 
ÎN REALIZAREA SERBĂRILOR DE IARNĂ 

 
Prof. Rădău Adriana Georgeta 

Școala Gimnazială „Mircea Ghițulescu” Cuca, Județ Argeș 
 
Sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna un prilej de bucurie atât pentru cei mici cât și pentru cei 

mari. De aceea, s-a observant de-a lungul timpului o implicare în această perioadă, în special, mai 
profundă atât în ceea ce privește elevii cât și cadrele didactice. Serbările de Crăciun sunt 
evenimente la care cu toții simt nevoia să participe. 

An de an misiunea cadrului didactic care își propune să coordoneze un astfel de program este 
un adevărat ansambru de activități. Acesta trece prin mai multe stadii, fiind cercetător și căutător de 
nou, devenind creativ în a îmbina ceea ce a fost utilizat și în anii anteriori cu noutatea și jucând un 
rol important în coordonarea unui grup de elevi pentru a obține cu îndemânare și precizie un 
spectacol demn de laudă, memorabil. 

Pentru ca o astfel de activitate să fie încununată cu succes este necesară colaborarea de 
calitate cu celelalte cadre didactice. Este cunoscut faptul că aceste activități nu se realizează cu 
ușurință, acestea necesitând timp și spațiu. Uneori este necesar ca pentru repetiții elevii să rupă din 
timpul lor liber sau chiar să sacrifice câteva minute din anumite ore de curs, dacă primesc înțelegere 
din partea cadrelor didactice care se învoiesc să acorde libertatea elevilor de a participa la astfel de 
activități în timpul orelor de curs. Alteori este nevoie de un anumit spațiu care poate este comun mai 
multor activități și în acest caz este necesar să se stabilească un program de lucru de comun acord 
pentru ca fiecare grup de elevi și fiecare cadru didactic să-și poată desfășura activitatea fără 
presiuni. 

Un factor la fel de important îl reprezintă și colaborarea cu părinții elevilor implicați în astfel 
de activități. Simplul acord al acestora ca elevul să participle la astfel de activități este un lucru 
extraordinar. De foarte multe ori este necesar ca actorii - elevi să aibă nevoie de o anumită ținută, 
recuzită sau decor. Părinții s-au dovedit de fiecare dată binevoitori și săritori în această privință și 
au achiziționat sau confecționat toate necesare pentru realizarea în bune condiții a serbărilor.  

Este foarte important ca fiecare factor implicat în acest tip de activități să conștientizeze rolul 
de neînlocuit pe care îl joacă pentru ca la final serbarea să fie răsplătită cu aplauze, aprecieri și 
zâmbete din partea tuturor. 
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Magia serbărilor de iarnă 
 

Profesor învățământ preșcolar, Liliana Radovici 
Grădinița cu program prelengit nr. 20, Iași 

 
 Activităţile extraşcolare, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 

preșcolarilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
Acestea oferă un moment de destindere , de bună dispoziţie, obişnuindu-i pe preșcolari să–şi 
stăpânească emoţiile porovocate de prezenţa spectatorilor , părinţi, colegi, bunici, prieteni şi alte 
personaje necunoscute.  

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie ,înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie, respectarea unor linii melodice, executarea unor mişcări pe o melodie 
dată , interpretarea unor personaje , recitarea unor poezii.  

Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbările iernii sunt mult așteptate de către copii. Stimulați fiind de sosirea lui Moș Crăciun 
la serbare, copilașii învață mai ușor versurile cantecelor și poeziilor. Brăduțul împodobit îi 
captivează, le oferă o stare de bine, bucurie, entuziasm atât în timpul repetițiilor dar mai ales la 
serbare. 

Anul acesta, copiii de la grupa mea, grupă mijlocie, au îmbrăcat pentru prima dată costume 
populare. Au fost foarte receptivi și încântați. Am ales împreună cu colega de la grupă, un program 
cu versuri și cântece accesilbile. Colindele au umplut sufletul de bucurie părinților. Costumele 
populare, sala pregătită de sărbătoare, au creeat un cadru mirific de Crăciun. Au cântat cu mare 
drag, au urat și au dansat hora moldoveneasca, (adaptată vârstei lor), și un moment special dansul 
căpriței. 

 Serbarea școlară se înscrie în rândul activităților extracurriculare îndrăgite de copii, deoarece 
antrenează în organizarea și desfășurarea ei toți copiii. Noutatea scenariului, cadrul desfășurării, 
costumele propuse sunt tot atâtea ocazii în care copiii colaborează, dezvoltându-și capacitățile 
creatoare, intrepretative, devenind, din simpli participanți la serbare, organizatori ai acesteia, ceea 
ce duce implicit la dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a unor calități morale cum ar fi 
tenacitatea și perseverența în munca pentru perfecțoinarea rezultatelor, îndrăzneala și stăpânirea 
emoțiilor prin apariția în fața unui public și interpretarea rolului artistic, încrederea în sine prin 
depășirea timidității și autoconvingerea că se poate mai mult și mai bine, încredera în ceilalți, 
spiritul de echipă etc.  

 Talentul copiilor și talentul educatoarei își pot da mâna înfăptuind pe nesimțite acel tainic 
flux emoțional fără de care ,,niciun joc ” nu se poate impune cu acest act artistic de referință. 
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Importanța activităților educative realizare în parteneriat cu părinții 
Colaborarea școală – familie 

 
Profesor Cornelia Radu , clasa a IV-a B 

Școala Gimnazială Popricani, Iași 
 
 Responsabilitatea educării copilului, în primii ani de viață, revine familiei. Astfel, părinții 

sunt primii care iși educă copiii. Apoi copiii sunt înscriși la gradiniță, pentru ca apoi la vârsta de 
șase ani să devină școlari.  

 Școala este instituția care asigură condițiile necesare pentru dezvoltarea copiilor, în 
concordanță cu nevoile individuale. În acest sens, învățătorii și profesorii din școli se ocupă de 
educarea și formarea copiilor printr-o metodologie și un curriculum speific vârstei acestora. 

Școala oferă suport pentru valorificarea potentialului fizic și psihic al fiecăui copil, pentru 
dezvoltarea capacității de a intra în relații cu ceilalți copii și cu adulții. După familie, școala 
constituie o experiență de viață diferită, în societate. Aici copilul ia cunoștință cu noi activități și noi 
lucruri. 

 Complexitatea actului educațional, a realității umane și contemporane argumentează 
necesitatea unor interrelaționări responsabile în deciziile, acțiunile și rezultatele educatiei. 

 Familia și școala, ca agenți ai societății, sunt considerate responsabili pentru creșterea și 
dezvoltarea copilului și totodată pentru pregătirea lui, pentru integrarea în școală și rolul lui în 
comunitate. Pregătirea elevilor trebui să se facă în funcție de nevoile actuale și de viitor ale 
societății. 

 Pentru reușita actului educațional, munca depusă de cadele didctice, în școală, trebuie 
continuată, susținută și întărită de familie. 

 Unitatea de acțiune a celor doi factori, școală – familie, în opera de formare a copilului este 
condiționată de un mod comun de lucru și o bună cunoaștere reciprocă. 

 Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea competențelor copilului, însă doar în 
colaborarea cu școala, care asigură resurse suplimentare. 

 Pentru a realiza un parteneriat eficient între școală și familie, învățătorii pot implica familia 
în anumite activități instructiv-educative. Astfel, părinții sunt ajutați să își cunoscă copiii, să le 
identifice nevoile și să-i sprijine în creșterea și dezvoltarea lor armonioasă. 

 Parteneriatul familie-școală, prezintă avantaje pentru toți factorii implicați: învățător, părinți, 
copii. 

 Sunt multe modalități de colaborare între părinți și școală: discuții zilnice, teme de consiliere 
pentru părinți, ședințe și lectorate cu părinții, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecții-vizită, 
plimbări și excursii, expoziții. Aceste forme de colaborare se deosebesc în funcție de scopul urmărit 
și de modul concret de realizare.  

 Un exemplu ar fi referatele prezentate în fața părinților cu numite ocazii, prin care parinții 
primesc informații asupra unor teme propuse. 

 De asemenea, organizarea unor expoziții cu lucrări realizate de copii, prin care părinții au 
posibilitatea să-și cunoască copilul prin prisma muncii sale. Părinții vor cunoaște metode și 
procedee folosite, modul de comportare al copilului, gradul de implicare al acestuia. 

 Convorbirile cu părinții – un alt mijloc de colaborare, duc la analiza diferitelor situații 
concrete și la luarea unor decizii corecte împreună. Învățătorul poate cunoaște mai bine copilul prin 
intermediul părinților. 

 Vizitele constituie o alta forma de colaborare prin care învățătorul are posibilitatea să 
cunoscă structura și climtul educativ din familie, relațiile și valorile morale ale acestora, locul pe 
care copilul îl ocupă în interiorul lor. 

 O altă forma de colaborare între școală și familie sunt serbările școlare, un prilej de 
cunoaștere reciprocă, dar și de satisfacție pentru realizările copiilor. 
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 Paticiparea activă a părinților la activitățile din școală, le ceează copiilor sentimente de 
siguranță și bucurie. Astfel, pot aprecia împreună activitățile, faptele, evenimentele și nu în cele din 
urmă, rezultatele școlare obținute. 

 În concluzie, dezvoltarea psihică și fizică a copilului de vârstă școlară mică depinde în mare 
măsură de colaborarea dintre cadre didactice și părinți. 
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SERBARILE DIN GRADINITA – 
MIJLOC DE DEZVOLTARE SI VALORIFICARE  

A APTITUDINILOR ARTISTICE 
 

Profesor pt inv.prescolar-Radu Luminita 
 
 Dat fiind rolul pe care il au aptitudinile in activitatea omului, necesitatile practice au generat 

inca din cele mai vechi timpuri un viu interes fata de problema acestor particularitati ale 
personalitatii. 

 Copiii se deosebesc intre ei dupa particularitatile lor de actiune. Stim ca aceleasi actiuni 
(practice, intelectulale, literare, sportive, muzicale etc.) sunt executate de diversi copii la diverse 
niveluri calitative cu o eficienta mai mare sau mai mica, uneori foarte redusa.  

 Aptitudinile se demonstreaza totdeauna prin resusita in activitati si sunt subsisteme sau 
sisteme operationale superior dezvoltate, care mijlocesc performantele supramedii in activitate. 
Aptitudinea arata ce poate copilul, nu ce stie el. Dezvoltarea aptitudinilor este conditionata de 
anumite premise naturale (dispozitii, particularitatile native ale tipului de activitate nervoasa 
superioara, unele particularitati anatomofiziologice ale diferitilor analizatori, precum si plasticitatea 
sistemului nervos. 

 In cadrul activitatilor commune, a activitatilor alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii prescolari. Aceste aptitudini si inclinatii artistice pot fi descoperite 
mai usor in urma unor testari individuale sau pe grupe de copii in diferite domenii de activitate. 
Trezirea interesului pentru activitatile muzicale pe varste, este in mare masura conditionata de 
valoarea educativa a materialului cu care lucram: cantecele, jocurile cu cantec, auditiile si exercitiile 
musicale sa fie placate auzului si de buna calitate. Acelasi copil canta, deseneaza, are imaginatie 
bogata in povestire : educatoarea trebuie sa descopere vocatia copilului, resursele adanci ale 
acestuia, care valorificate, vor sa se ridice pana la treapta creatiei. Apar deci, necesare datele 
observatiei curente, experimentul. 

 Cercetarile psiho-pedagogice demonstreaza ca atat factorul ereditar, cat si cel educational 
joaca un rol important in formarea si dezvoltarea aptitudinilor. Inca de la cea mai frageda varsta se 
considera ca ceea ce inregistreaza si acumuleaza copilul in aceasta perioada este decisiv pentru 
evolutia sa intelectuala si estetica de mai tarziu si nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu 
se poate forma si dezvolta decat prin activitate, actiune si exercitii. 

 Educarea conduitei verbale a presclarului constituie o premisa psiho-pedagogica a pregatirii 
lui pentru scoala. In gradinita sunt utilizate diferite modalitati prin care se asigura stimularea 
verbala a copiilor. Povestirile create de copii constituie un exercitiu de stimulare a gandirii si 
imaginatiei, de activizare a exprimarii verbale fluente, flexibile, originale. Prin reproducerea 
textelor cunoscute, copilul isi formeaza priceperi si deprinderi pentru povestiri, conditie esentiala 
pentru compunerea propiilor povestiri. In activitatile de povestire create de copii, este important sa 
se incurajeze incercarile copilului, ideile originale (reale si fantastice): sa se indrume cu tact 
inclinatiile copilului, exprimarea spontana, sa se aiba in vedere ca aceasta functie a gandirii- 
creativitatea- stimulata de timpuriu devine un stil de viata, o atitudine. 

 Teatrul de papusi este un mijloc potrivit pentru dezvoltarea aptitudinilor literare la copil. 
Invatarea si recitarea poeziilor contribuie la dezvoltarea memoriei voluntare, reproductive, logice, a 
sensibilitatii si expresivitatii vocabularului. 

 Variatele procedee de organizare si desfasurare a activitatilor de educatie fizica ofera 
posibilitati multiple de dezvoltare a aptitudinilor coregrafice, de cultivare a trasaturilor de vointa si 
character. Inca din gradinita, copiii carora le sunt descoperite aptitudini artistice deosebite pentru 
activitatea sportive sau cea muzicala, pot fi indrumati catre sectiile sportive sau muzicale ale 
cluburilor si asociatiilor sportive si musicale, unde cadrele didactice specializate pregatesc viitoare 
talente. 
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 In gradinita educatia estetica se realizeaza prin multiple mijloace si anume fie prin activitatile 
commune, fie prin activitatile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbari. 

 Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare si cunoastere a traditiilor noastre populare. 
Mugurii acestui sentiment apar atunci cand copilul face primii pasi in cunoasterea creatiilor 
populare, la gradinita, apoi la scoala. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de 
realizare a educatiei fizice, ii familiarizeaza pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le 
dezvolta simtul ritmului si capacitatea de a-si coordona miscarile, precum si gustul pentru frumos. 

 Aptitudinile si inclinatiile mai deosebite descoperite la copii in domeniile: muzical, literar, 
coregrafic si artistico- plastic pot fi valorificate in timpul programelor distractive, a sezatorilor, a 
teatrului de papusi, dar mai ales in cadrul serbarilor din gradinita. 

 Exista momente in viata personala a copiilor prescolari care sintetizeaza in ele amintiri dragi. 
Aceste momente trebuie sa le disociem de sirul clipelor obisnuite, spre a investi o frumusete care sa 
le confere o prezenta luminoasa in viata de zi cu zi, printe care se numara si serbarile, cu un farmec 
aparte. Scena creeaza copiilor posibilitatea de a-si manifesta din plin aptitudinile individuale ale 
personalitatii lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitatile artistice si ofera 
prilejul de a valorifica unele aptitudini si de a recita expresiv, de a canta melodios, de a dansa 
elegant, gratios etc. Interesele si aptitudinile le vom dezvolta in stransa legatura cu celelalte procese 
si insusiri psihice ale copiilor: gandirea, limbajul, atentia, memoria, vointa etc. Ca sa poata da 
replica intr-o sceneta, copiii isi pun in activitate gandirea si fac asociatii intre obiectele ce-i 
inconjoara, isi insusesc expresii noi, memoreaza ceea ce trebuie sa reproduca, iar continutul 
acestora le formeaza sentimente si trairi morale. 

 Activitatile artistice, oricum s-ar structura si ierarhiza, vizeaza in ansamblu problema 
valorificarii inclinatiilor artistice ale copiilor, cu conditia ca acestea sa fie bine organizate si cu un 
continut adecvat varstei lor. Copiii cu reale posibilitati de indemanare, de creatie, de recitare 
expresiva, de manifestare a simtului ritmic pot fi selectionati in redarea unei scenete sau chiar teatru 
de papusi, la grupele mari. De asemenea priceperile si aptitudinile dobandite in activitatile de 
educatie muzicala se valorifica prin integrarea cantecelor, a jocurilor cu cantec, precum si a 
sezatorilor si a concursurilor (organizate in diferite conditii si momente ale vietii copiilor in 
gradinita), dar mai ales in cadrul serbarilor. 

 Activitatea coregrafica constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. In cadrul acestei 
preocupari distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare in care se folosesc pasi 
simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul in perechi, prin intermediul carora se valorifica traditiile si 
folclorul nostru. Arta noastra populara, manifestata sub toate aspectele ei, prezinta o bogatie 
nepretuita pentru aceia care iubesc patria si neamul. 

 Strans legate de dansurile populare sunt cantecele vocale sau instrumentale. Un loc important 
il ocupa dansurile tematice sau tablourile coregrafice, pe care copiii cu un simt ritmic mai dezvoltat 
le prezinta in cadrul serbarilor. 

 Serbarile sunt evenimente deosebite care incununeaza activitatea din timpul unui trimestru 
sau al unui an scolar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin continutul si incarcatura emotionala 
pe care o declanseaza serbarile au un rol eduativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistica sa-si 
manifeste scopul , educatoarea trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: pregatirea artistica la un nivel 
corespunzator al repertoriului; pregatirea organizatorica( popularizarea actiunii, asigurarea tinutei 
vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 

 Renuntarea la serbari sau organizarea lor superficiala, formala inseamna saracirea vietii 
sufletesti a copiilor, dupa cum numarul lor prea mare duce la diminuarea starilor afective, a trairilor 
emotionale. Educatoarea trebuie sa aiba o conceptie clara si precisa asupra continutului serbarii, 
pornind de la o idea tematica, in jurul careia sa se grupeze toate punctele din program, pentru ca 
intregul sa fie unitar si sa comunice pregnant cu aceasta idee. Reusita unei serbari trebuie sa fie 
consecinta unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program si a unei activitati bine planificate 
de pregatire in cursul unei perioade mai indelungate.  

 Este foarte important ca pregatirea serbarii sa nu se faca intr-un timp scurt si mai ales sa nu 
afecteze timpul destinat altor activitati comune. Pregatirea unei serbari se realizeaza in modul cel 

993



mai potrivit in felul urmator: poeziile, cantecele si dansurile populare sunt incluse in planificarea 
educatoarei si predate in cadrul activitatilor commune, apoi repetate in timpul activitatilor alese. Un 
timp munca se desfasoara individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor si inclinatiilor artistice. 

 Din varietatea serbarilor organizate cele mai frecvente sunt : Serbarea Iernii, Sosirea 
Primaverii, Sfarsit de an scolar, Carnaval etc. , si sunt prilejuti in care copiii prezinta programe 
culturale, fiind momente care le vor ramane adanc intiparite in memoria si viata lor. 

 Programul unei serbari trebuie sa cuprinda acele poezii, cantece, scenete care au o valoare 
artistica mai mare si care datorita acestui fapt declanseaza impresii si emotii estetice mai puternice. 
Montajele literar- artistice se pregatesc pregatesc cu grija de catre educatoare, stabilind genericul 
unui montaj, cautandu-se versurile si cantecele adecvate, de autori consacrati. De asemenea este 
important ca in selectionarea textelor sa se tina cont de intinderea acetora, in functie de posibilitatile 
particulare si de varsta a copiilor participanti la serbare. 

 Reusita unei serbari este rezultatul unei bune pregatiri, sigurarea unei atmosfere calme si 
linistite in timpul desfasurarii acesteia. Serbarea de sfarsit de an scolar constituie de fapt o evaluare 
a aptitudinilor si inclinatiilor artistice dobandite si dezvoltate in cursul anului. Serbarile din 
gradinita ocupa un loc important in activitatea instructive- educative, ele vizand nu numai 
depistarea si dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificrea potentialului creativ al copiilor.  
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Lectoratul cu părinții- modalitate de comunicare eficientă  
 

Prof. înv. primar Radu Maria  
Colegiul Economic Călărași, județul Călărași 

 
,,A reuși-acesta este visul oricărui competitor...Iar a reuși în viață înseamnă și/sau este 

echivalent cu a învinge...” 
(Dan Popescu, Iulia Chivu- ,,Conducerea afacerilor”, Ed. Luceafărul, București 2005, p. 

74) 
 
A reuși, acesta este și visul oricărui dascăl. Pentru a fi performanți, am observat că cel mai 

important lucru este abordarea unei comunicări eficiente, atât în cadrul școlii, dar și în afara ei. 
E o necesitate a zilelor noastre să comunicăm deschis, rapid și cu maximă eficiență în cadrul 

perteneriatului educațional școală- familie. În cadrul acestui parteneriat, am urmărit realizarea 
următoarelor obiective: 

• să se cunoască de către părinți care sunt problemele școlii; 
• să se dezvolte competențe de lucru cu familiile elevilor care să răspundă nevoilor de 

comunicare, relaționare, cooperare, motivare și implicare; 
• să se realizeze programe educaționale prin care se urmărește sprijinirea familiilor privind 

practici de creștere a copilului. 
 
Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 

gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor, ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor, iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din 
jur în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi 

propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 

lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 

la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii, dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
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copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

Printre activitățile care pot contribui la formarea părinţilor se numără și lectoratul cu părinții. 
 În planificarea ședințelor lectoratului cu părinții, am pornit de la ideea că în acest parteneriat 

trebuie avută în vedere cunoașterea cât mai detaliată a condițiilor și a climatului educativ din 
familii, iar pe de altă parte am urmărit și îndrumat activitatea educativă a părinților. Temele 
lectoratului au fost variate: 

• Secretele părintelui deplin 
• Educația permanentă, o necesitate a zilelor noastre 
• Succesul sau insuccesul școlar 
• Să creștem copii sănătoși (întâlnire cu medicul de familie) 
• Siguranța copiilor noștri (întâlnire cu reprezentanți ai poliției de proximitate). 
Experiența acumulată de-a lungul anilor, a ajutat la clarificarea unor probleme ridicate de 

părinți. Prin realizarea unei bune comunicări, s-a optimizat relația școală –familie în așa fel încât cei 
care au cel mai mult de câștigat să fie elevii. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
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2. Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, 2008 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. înv. primar Radu Nicoleta, Liceul Teoretic ,, Mihail Kogălniceanu”, 

Mihail Kogălniceanu, Constanţa 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive 
la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
necesită un efort suplimentar. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de 
activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Participând la activităţile extracurriculare, elevul explorează, reconstruieşte, redescoperă, 
generalizează, asimilează, se îndreaptă spre căutări, prin muncă personală independentă sau în grup, 
spre dobândirea tezaurului cunoaşterii umane. Activităţile extracurriculare oferă un context de 
desfăşurare şi manifestare mai flexibil, în care copiilor li se permite să fie mai relaxaţi decât la 
lecţii. Elevii îşi dezvoltă abilităţile şi competenţele sociale, abilitatea de a intra în contact cu 
instituţiile statului, de comunicare, de interacţiune, de a se descurca pe cont propriu, de a şti cum să 
se comporte în diverse situaţii, de a se adapta uşor unor situaţii noi. 

O atenţie deosebită trebuie acordată şi strategiilor de colaborare şi comunicare cu familiile 
elevilor. Copiii ai căror părinţi se implică şi colaborează cu şcoala obţin performanţe superioare. 
Colaborarea dintre profesori şi părinţii elevilor conduce la efecte pozitive legate de atitudinile 
elevilor privind şcoala, temele, realizările şi aspiraţiile şcolare.Colaborarea dintre şcoală şi familie 
presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi de acţiune, având în vedere 
interesul copilului. Rolul profesorului este de a discuta cu părinţii, de a stimula comunicarea 
permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale 
copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din şcoală şi de a obţine sprijinul acestora 
pentru desfăşurarea cât mai eficientă a acestor activităţi.  

Familia reprezintă partenerul principal al şcolii, ca instituţie socială şi ca grup specific care 
dispune de o influenţă considerabilă în raport cu membrii săi. Parteneriatul dintre şcoală şi familie 
poate fi încurajat printr-un management performant al calităţii şi prin asigurarea unor servicii 
educaţionale destinate părinţilor. Părinţii elevilor trebuie să cunoască obligaţiile legale privind 
educaţia copilului, drepturile de care dispune pentru educaţia copilului, importanţa atitudinii lor 
pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. Părinţii trebuie să fie pregătiţi 
pentru rolul lor educativ în cooperare cu profesorul, iar şcoala trebuie să asigure părinţilor asistenţa 
necesară.Educaţia este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi 
implicate. 

Şcoala are rolul conducător în educaţia elevilor, însă familia trebuie să sprijine permanent 
activitatea educativă a şcolii. Colaborarea între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când 
familia înţelege menirea şcolii, iar şcoala vede în familie un aliat, un colaborator sincer, permanent 
şi direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. Obiectivele educaţionale ale familiei sunt 
integrate obiectivelor sistemului educaţional şi sunt realizate cu succes prin eforturile conjugate ale 
tuturor factorilor educativi. Şcoala este centrul de dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de 
activităţi şi măsuri ameliorative ale sistemului educaţional. 

Părinţii elevilor trebuie să fie informaţi şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta 
şi în exteriorul şcolii, dar organizate de aceasta. Astfel, iniţierea unor activităţi extracurriculare pot 
oferi familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de 
a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite 
proiecte. Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
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acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei 
fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu 
profesorii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

Cooperarea activă a şcolii cu familia trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile, 
de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale elevilor. Profesorul, prin 
activităţile desfăşurate în şcoală sau în afara şcolii, dezvoltă la elevi norme şi conduite sociomorale, 
dezvoltă abilităţi şi conduite morale şi civice. Activităţile extracurriculare au un impact pozitiv 
asupra dezvoltării personalităţii elevilor, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale, 
în general. 
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Program serbare de Craciun 
Grupa Mare 

 
Educatoare: Răducu Alina 

G.P.N. Ciuta, com Măgura, jud.Buzău 
 

Simon  
 Din cer ninge linistit 
Peste case, pomi şi crânguri, 
 Iată, fulgii ne-au şoptit 
Ca să nu mai stăm pe gânduri. 
Ne-am gândit să împodobim 
Cât mai vesel clasa noastră 
Să vedeţi cât vă iubim, 
Poftiţi la serbarea noastră 
 
Toti  
 Fiindcă azi este serbare  
Şi cu toţii aţi venit  
Noi vă facem o urare  
Şi vă spunem: „ Bun venit!” 
 
Diana 
Se cuvine de Crăciun 
 Tot omul să fie bun, 
 Cu toţii să ne-adunăm 
 Să mergem să ne-nchinăm 
 Lui Hristos astăzi născut 
 Într-o iesle-n aşternut. 
 Că acest pruncuţ frumos 
 A venit spre-al nost’ folos,  
 Să ne scape de pieire  
 Să ne-aducă fericire. 
 Fericirea cea cerească 
 Cine vrea s-o moştenească, 
 Să se-nchine lui Hristos 
 Mesia cel prea frumos!  
 
Daniela 
 În astă seară de Ajun 
 Se-aud venind pe drum 
 Însoţiţi de dalbe flori 
 Cete de colindători. 
 Şi-apropiindu-se de casă 
 Bat din poartă în poartă 
 Aducând din depărtare  
Lumii, vestea cea mare. 
 
 O, ce veste minunată 
 
O, ce veste minunată, 

În Viflaim ni s-arată: 
Astăzi S-a născut 
Cel făr-de-nceput bis 
Cum au spus proorocii. 
 
Că la Viflaim Maria 
Săvârşind călătoria 
Într-un mic sălaş, 
Lâng-acel oraş bis 
S-a născut Mesia. 
 
Pe Fiul în al Său nume 
Tatăl L-a trimis în lume 
Să se nască 
Şi să crească, bis 
Să ne mântuiască. 
Rebeca 
 Vă vestim o veste mare 
Azi e mare sărbătoare 
Căci în ieslea din Betleem 
Pe Mesia îl vedem 
S-a născut cel prunc divin 
Şi-ngerii din ceruri vin 
Să-i aducă flori şi stele 
Ca să-l îmbrace cu ele 
 E un obicei străbun 
Ca în seara de Ajun 
Să-l vestim pe Moş Crăciun 
Şi pe Iisus cel bun 
 
Elisabeta 
A-nceput sa cearnă  
Friguroasa iarnă ; 
Hai, băbuţă cerne 
Fulgi de nea aşterne, 
Să fereşti de vant  
Fir de grau plăpand 
Pune flori pe geamuri, 
Chiciură pe ramuri 
Şi mai fă-mi, băbuţă 
Drum de săniuţă. 
Cu copiii darnică  
 Iarna-i foarte harnică 
Punţi durează, de cristal 
Peste rau din mal in mal. 
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Căci copiii tare-i plac 
Patinoar face din lac 
Şi le-aşterne derdeluş 
Loc de joc la săniuş. 
Cântec : 
Saniuta fuge 
 
Săniuța fuge,  
Nimeni n-o ajunge,  
Are dor de ducă,  
Parca-ar fi năluca.  
Refren 
Toata ziua prin zăpadă,  
Vine lumea să o vadă,  
Săniuța e ușoară,  
Fuge parcă zboară.  
Are tălpi lucioase  
Vârfurile-ntoarse  
Pod de scândurele,  
Să tot stai pe ele.  
Refren  
Peste hopuri sare  
Ca pe zmeu călare  
Hățul de-o să scape  
Trânta e aproape. 
 
Renaldo 
 
Spiriduşul  
 
La bunica de la ţară 
Moş Crăciun pe horn coboară 
Fără teamă de scântei 
Pân-ai număra la trei! 
Ca să-mi lase-o jucărie 
Vrea să afle şi să ştie 
Câte-n stele şi în lună! 
Dar bunica n-o să-i spună! 
Ceşti crăpate, mâini murdare, 
Plus dezordine-n sertare? 
Moşu-aflase! Inamicul 
Spiriduşu-i sau bunicul? 
 
Ligia 
Moş Crăciun, stiu că eşti bun 
Uite, aş dori să-ţi spun 
Că la anul când mai vii, 
Să renunţi la jucării. 
Să aduci, de vrei în spate,  
Multă, multă sănătate,  
Pentru tata şi mămica, 
Pentru bunul şi bunica. 

Pentru mine, s-aduci minte 
Să fiu bun, să fiu cuminte, 
Şi să mă ajuți să cresc 
Ca să scriu şi să citesc. 
 
Simon 
Mos Craciun o sa ne-aduca, 
Astazi multe jucarii, 
Dar noi stim cu totii  
Sa-i spunem  
Cantece si poezii? 
Ia sa vedem, cine stie 
Despre mosu’ o poezie? 
 
Aron 
 Eu sunt un copil cuminte, 
Moş Crăciune, ţine minte: 
Poţi s-aduci şi pentru mine 
Un tren mic cu multe şine. 
Eu te aştept, Moş Crăciun, 
Chiar în seara de Ajun 
Şi-ţi voi spune o poezie, 
Ca să-mi dai o jucărie 
Şi ţi-o recit mai frumos, 
 Ca să fii tu bucuros! 
 
Andrei 
 Moşule cu plete lungi 
Tare rar la mine-ajungi! 
Şi stai tare puţintel 
Cât să-ţi cânt un cântecel, 
Îmi dai darul şi apoi 
Te duci iarăşi de la noi! 
Nu mai porni iar la drum 
Şi rămâi cu mine-acum 
Că-s cuminte şi sunt mic 
Şi mi-e drag să-mi fi bunic. 
 
Denis 
Clopoţelul fermecat 
Am primit un clopoţel! 
Oare ce-am să fac cu el? 
Ai să-l iei la colindat, 
La urat şi semănat! 
Anul bun în clinchet drag, 
Celor ce-l primesc în prag! 
Cling, cling, cling, când el răsună 
Toată lumea e mai bună, 
Lucrurile-s mai cu spor 
Şi cei mici de ajutor. 
Tată, când l-ai cumpărat, 
Ai ştiut că-i fermecat? 
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Cântec: 
Clopoţei 
Renii săi cei dragi  Refren :Clopoţei, 

clopoţei, Moşule să ştii  
Zboară prin nămeţi  Veseli clopoţei Noi 

am fost cuminţi,  
Ştiu că-s aşteptaţi  Se aud peste drum,  Poţi 

să îi întrebi 
De fete şi băieţi.  Peste munţi şi văi, hei.  

Chiar şi pe părinţi. 
 
Are părul alb A venit și la noi Vino, te-

aşteptăm,   
Braba e de nea  Moșul drag și bun Pune 

sacul jos, 
Şi în spate duce greu  Să cântăm, să 

dansăm, Vino să te încălzeşti,  
Duce el ceva.  Pentru Moș Crăciun  Te 

rugăm frumos 
 
David P 
La cules nămeţi 
Un prieten mi-am făcut,  
e un om şi-i...de zăpadă. 
Dacă e aşa tăcut,  
e că-i frig mereu  
pe stradă. 
I-am adus azi un fular, 
la gât i l-am pus frumos. 
Un cuvânt n-a scos măcar, 
însă m-a privit 
duios. 
 
Maya  
Are ochii din oglindă, 
cioburi, două am găsit; 
vreau ca lumea s-o cuprindă 
când stă singur, 
neclintit. 
Eu, când mai vorbesc cu el, 
ca să nu se plictisească, 
mă aşez pe-un scăunel  
şi-s atenta:  
o să zâmbească? 
 
Roberta 
Da-i aşa de serios... 
Ochii i se aburesc, 
numai când îi zic, sfios, 
la ureche, 
că-l iubesc. 
Câteodată se înclină, 

în braţe parcă m-ar lua, 
dar nu poate să mă ţină. 
Dacă s-ar mai 
îngrăşa... 
De aceea-s hotărât:  
o să chem câţiva băieţi 
şi pornim numaidecât, 
în deal, la cules  
nămeţi... 
 
 Cântec: 
Să ne batem cu bulgări de zăpadă 
 
A nins toata noaptea cu fulgi jucăuși 
Si crengile toate au albe manusi 
A nins toata noaptea mai ninge si-acum 
Troiene inalte se aduna pe drum 
Eu te strig voioasa dis de dimineata 
Iesi mai iute afara nu mai sta in casa 
 
REFREN: 
Sa ne batem cu bulgari de zapada 
Sa zambeasca oricine-o sa ne vada BIS 
Sa ne batem cu bulgari de zapada 
Noi copiii intr-o lume alba, alba 
 
Cad mii de stelute pufoase si moi 
Si casele toate arata ca noi 
Copiii incep sa se dea pe ghetus 
Ca vor sa se prinda in jocul ghidus 
 
Eu te strig voioasa dis de dimineata 
Iesi mai iute afara nu mai sta in casa 
REFREN: BIS 
Eu te strig voioasa dis de dimineata 
Iesi mai iute afara nu mai sta in casa 
REFREN: BIS 
 
 Toți: 
Noi suntem fulguşori de nea 
Şi-am venit cu mama iarna 
Şi chiar dacă, vrei nu vrei, 
Tot ne –aduce dumneaei 
Ne dă voie să zburăm, 
 Să zburdăm. 
 
Fulg 1. Simon 
 
Eu sunt fulgul cel mai mare 
Şi sosesc din depărtare 
Cale lungă-am străbătut 
Peste sat m-am aşternut. 
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 Aron 
Fulg 2 
Eu sunt fulgul jucăuş 
Vesel ca un spiriduş 
Şi plutesc , plutesc , plutesc 
Şi nu vreau să mă topesc 
 
Fulg 3 Andrei 
 Eu sunt un fulg necăjit 
 Şi nu-s deloc fericit  
Ştiu că o să mă topesc 
 Şi-asta zău , nu mi-o doresc ! 
Fulg 4 Maya 
 Eu sunt fulgul argintat 
 Şi din cerul înstelat 
 Vin la voi cu bucurie 
  De acum, în ani o mie 
Fulg 5 David P 
 Eu sunt fulgul vestitor 
 Şi sunt veşnic călător 
 Înaintea lui Crăciun  
 Vin în seara de Ajun. 
 
Fulg 6 Adelina 
 Eu sunt fulgul ce iubeşte 
Viaţă lungă vă doreşte 
 Multe, multe bucurii 
 Şi să fiţi cuminţi copii! 
Fulg 7 Ligia 
 Eu sunt fulgul vorbitor 
 Şi vă strig plutind în zbor 
 Că se va naşte Mesia 
 Luminând Împărăţia 
Fulg 9 Alexandra 
 Eu sunt fulgul cel mai alb 
 Şi din sufletul meu dalb 
 Vă anunţ cu bucurie 
 Pe Hristos ce va să vie! 
 
 Bianca 
Fulgul de nea  
Pe obraz, pe nas, pe umar, 
Tot cad fulgii, fara numar. 
S-a oprit in palma unul… 
Iute, iute, inchid pumnul. 
Desfac pumnul, 
Unde-i fulgul? 
Am in mana-un strop de roua, 
Sau un bob de apa? Ploua? 
S-a topit in mana mea, 
Ca o lacrima de nea… 
 

Cântec: 
SUNTEM FULGI DE NEA 
 
Coborâm din norişori, 
Îmbrăcaţi în pluş 
Şi ne plac grozav copiii 
Strânşi pe derdeluş. 
Suntem albi de tot, 
Pe obraji aterizăm. 
Ne amestecăm cu ei 
Şi ne bucurăm. 
Refren: 
Suntem fulgi de nea, 
Ne-a născut o stea, 
Peste case şi alei 
Curgem veseli.Hei! 
Suntem fulgi de nea, 
Ne-a născut o stea, 
Peste case şi alei 
Curgem veseli.Hei! 
 
Noaptea atârnăm de crengi, 
Pe lângă fereşti 
Şi-ascultăm tare cuminţi 
Basme şi poveşti. 
Nu dormim de fel 
Când e Noaptea de Crăciun. 
Fiindcă Moşul, şi cu noi, 
E prieten bun. 
Refren: 
 
Cristina 
Dragi copii din tara asta, 
Va mirati voi cum se poate 
Mos Craciun, din cer, de-acolo, 
Sa le stie toate-toate? 
Uite cum va spune Badea… 
Iarna-n noapte, pe zapada 
El trimite cate-un inger 
La fereastra , sa va vada. 
Ingerii se uita-n casa, 
Vad ce spun- iar Mosul are  
Colo-n cer, la el, in tinda 
Pe genunchi, o carte mare. 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil si ce purtare… 
Si de-acolo stie Mosul 
Ca-i siret, nevoie mare. 
 
Tie ce ti-a adus Mos Craciun?  
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David M 
-Mie Moşul mi-a adus 
Ciocolată şi bomboane 
Şi-n ghetuţe mi-a mai pus 
Plastilină şi baloane. 
 
Adelina 
-Mie mi-a adus păpuşă 
Şi rochiţe pentru ea, 
Mi-a lăsat-o după usă, 
Că-n ghetuţe nu-ncăpea. 
 
Narcis 
-Mie Moşul mi-a lăsat 
Mingi de ping-pong şi palete 
Şi-o cutie cu jeleu 
Şi un suc mi-a pus în ghete. 
 
Florin 
-Eu m-am furişat aseară 
Şi-am deschis cu cheia mea 
Uşa mare de la scară, 
Ca să poată el intra. 
M-am gândit că Moşul, poate,Are sute de 

colete 
Şi-am lăsat la uşă toate 
Cele trei perechi de ghete. 
Dimineaţa următoare, 
Când m-am repezit îndată, 
Lângă uşă, la intrare, 
N-am găsit picior de gheată! 
 
Cântec: 
Pe zapada zboara, zboara 
 
Diana 
Când vine vremea rea  
Cu primii fulgi de nea  
Se scutură din nori  
De Sfinte Sărbători  
Poveşti cu îngeraşi  
Pentru copii poznaşi  
Poveşti cu Sfinţi Părinţi  
Pentru copii cuminţi.  
Aflaţi-le acum  
În prag de Moş Ajun!  
 
Simina 
Mosule cu barba alba , 
Din ce lume tu apari 
De aduci atatea daruri, 
La copiii mici si mari. 

Ai caluti si-o sanioara, 
Un sac mare si-un toiag, 
Esti batran, dar nu se vede, 
Fiindca vii mereu cu drag. 
Porti pe haina ta stelute, 
Porti si frigul in mustati. 
Da, tot faci atata cale 
Sa ne-mpaci pe noi toti 
 
Alexandra 
Darul lui Moş Crăciun 
 
Sub brăduţ e o cutie, 
Înăuntru ce să fie? 
Am deschis-o şi: mirare! 
Un căpşor din ea apare. 
Moş Crăciun e buclucaş, 
Mi-a adus un iepuraş! 
Unul viu, nu jucărie! 
Stai că-s doi! Ce bucurie! 
Două gheme de blăniţă 
Cu urechi şi cu codiţă. 
Oare pot mai înspre seară, 
Să-i înham la sănioară? 
 
Cântec: 
Renul lui Mos Craciun 
 
Eu sunt renul lui Mos Craciun BIS 
 
Si sunt suparat acum 
 } BIS 1 
M-a lasat sania-n drum 
 
El e renul lui Mos Craciun BIS 
 
Si e suparat acum 
 }BIS 2 
L-a lasat sania-n drum 
 
Mos Craciun s-a ingrasat 
Sacul e prea incarcat 
Si picioarele ma dor 
Am nevoie de ajutor 
 
Eu sunt renul lui Mos Craciun 
El e renul lui Mos Craciun 
 
BIS 1 
BIS 2 
Hai sa-l ajutam copii 
Sacu-i plin de jucarii 
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Haturile s-apucam 
Si Craciunul sa-l salvam 
El e renul lui Mos Craciun 
Eu sunt renul lui Mos Caciun. 
 
Stef 
 
 Moş Crăciun, moşulică, 
Eu sunt o fetiţă mică 
Dar sunt foarte cuminţică! 
Dacă vrei să ştii mata, 
Aştept să-mi aduci ceva: 
Un dar mic, un dar mai mare , 
Aşa, ca la fiecare 
Copilaş ce-a ascultat 
Şi poezia a-nvăţat! 
Şi promit, dac-am să pot, 
Din geantă să manânc tot! 
 
Aron 
Moş Crăciune, toţi îmi spun 
Că eşti darnic şi eşti bun. 
Eu îţi spun de mai-nainte 
Că sunt un copil cuminte. 
Şi-ţi mai spun, aşa să ştii, 
Că eu nu cer jucării 
Cum ar cere alţi copii. 
Însă nu m-aş supăra, 
Dacă tot mi-ai da ceva! 
  
Daniela 
A venit iarna geroasă 
Şi stăm toţi cuminţi în clasă, 
Eu aştept cu bucurie, 
Moş Crăciun la noi să vie! 
Poezii i-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit. 
Cu colegii m-am jucat 
Educatoarea n- am supărat! 
Şi aştept cu nerăbdare, 
Un cadou- aşa de mare 
 
Narcis 
Bradul: - Mii de stele mititele  
 Lucitoare, argintii  
 Se aştern încet în şoapte  
 Pe-ntinsele câmpii.  
 Eu brăduţu-mpodobit  
 La voi iarăşi am sosit  
 Încărcat cu bunătăţi  
 Mai bogat ca-n alte dăţi.  
 Eu sunt pom de Anul Nou.  

 Eu sunt pom împodobit  
 Ce cadouri am pregătit  
 Cu Bătrânul Moş Crăciun  
 Care-i pregătit de drum.  
 
Cântec: 
Bradul bradutul 
 
Luca 
Prin nameti, in fapt de seara, 
A pornit catre oras 
Mos batran, c-un iepuras 
Inhamat la sanioara. 
Drumurile-s troienite 
Noaptea vine, gerul creste, 
Cu urechile ciulite 
Iepurasul se grabeste. 
Uite-o casa, colo-n vale 
Cu ferestre luminate. 
Mosul s-a oprit din cale 
Cu toiagu-n poarta bate: 
-Buna seara, buna seara! 
Iaca, vin cu sanioara 
Si cu daruri proaspete 
Bucurosi de oaspete? 
-Bucurosi, bucurosi 
Striga glasuri de copii 
Mosule, de unde vii? 
-Iaca, vin din mosi-stramosi 
Incarcat cu jucarii 
Pentru voi, iubiti copii. 
 
Moş Crăciun cu plete dalbe 
 
Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe  
La fetiţe şi băieţi. 
 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
 
Din bătrâni se povesteşte 
Că-n toţi anii negreşit, 
Moş Crăciun pribeag soseşte 
Niciodată n-a lipsit. 
 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
 
Moş Crăciune, Moş Crăciune, 
Încotro vrei s-o apuci? 
Ţi-aş cânta florile dalbe 
De la noi să nu te duci. 
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Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 
Sorcova, vesela,-toate fetele 
 
Sorcova, vesela,  
Sa traiti, sa-mbatrâaniti,  
Ca un mar, ca un par 
Ca un fir de trandafir. 
Ca merii, ca perii,  
În mijlocul verii; 
Ca vita de vie 
La Sfânta Marie 
Tare ca piatra,  
Iute ca sageata 
Tare ca fierul 
Iute ca otelul. 
Vacile laptoase,  
Oile lânoase,  
Porcii unsurosi 
Copii sanatosi 
Câte cuie sunt pe casa 
Atâtia galbeni pe masa. 
La anul si la multi ani! 
 
 
PLUGUŞORUL-toți băieții 
 Aho, aho copii şi fraţi 
 Staţi puţin şi ne-ascultaţi 
 Venim astăzi cu uratul,  
 Cu sorcova şi semănatul! 
 Ia mai mânaţi măi flăcăi 
Să se audă-n munţi şi văi! Hăi! Hăi! 

 Dragă mamă, dragă tată 
Noi dorim să învăţăm 
 Pe toţi să vă bucurăm 
Şi să ajungem buni şcolari 
Mereu puşi pe fapte mari! 
Sunaţi zurgălăii măi 
Să se audă-n munţi şi văi!  
Hăi! Hăi! 
Vă promitem dragi părinţi 
 Că vom fi mult mai cuminţi 
Iar la anul care vine 
 Vom face prostii puţine 
 Să vă bucuraţi de noi 
Trageţi plugul măi flăcăi! 
 Hăi! Hăi! 
 Vă urăm ca noul an 
Să vă aducă saci de bani 
Să vă bucuraţi de ei 
Să ne creşteţi maricei! 
Zurgălăi şi clopoţei 
Mânaţi măi! Hăi!Hai! 
Şi înainte de plecare 
Mai avem înc-o urare 
Anul Nou ce-acuma vine 
Să vă aducă numai bine! 
Bucurii şi sănătate! 
Mult noroc şi spor în toate! 
 La mulţi ani noi vă dorim 
 Pluguşorul îl oprim! 
 Hăi! Hăi! 
 
(poezii și cântece culese) 
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Importanța serbărilor şcolare 
 

Prof. Rădulescu Margareta 
Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” 

Bălcești-Vâlcea 
 
Menită să aducă frumosul artistic în viața copiilor, serbarea școlară contribuie, prin multiplele 

sale valențe educative, la educarea estetică a elevilor, la dezvoltarea creativității, a spiritului de 
colaborare, la dezvoltarea sentimentului de apartenență la o echipă în care fiecare copil este pus în 
fața îndeplinirii unui rol, la dezvoltarea dragostei față de artă. 

 Chiar dacă nu suntem creatori de folclor, avem la îndemână prin meseria noastră de dascăli, 
oportunitatea de a crea o stare de spirit pozitivă în rândul elevilor şi părinţilor, învăţându-i să 
aprecieze valoarea şi frumosul, să facem ca jocul şi voia bună să fie în inimile lor. 

 În şcoala noastră, există tradiţia organizării serbărilor școlare cu diferite ocazii (1 Decembrie, 
Crăciun, 8 Martie, sfârşit de an şcolar, cu ocazia altor evenimente deosebite). Sub semnul veseliei 
exprimate prin poezie, cântec şi dans, de fiecare dată organizarea şi derularea serbărilor a fost un 
moment unic pentru cea mai importantă investiţie a nostră, COPILUL. Serbările şcolare, vis şi 
nostalgie pentru noi, cei maturi se impun a fi realizate mai frumos, prin jocuri de rol, cuplete 
muzical-satirice, dramatizări, dansuri populare, scenete. 

Am explicat, în momente oportune, cu tact şi răbdare, motivul şi sensul serbării, am antrenat 
părinţii în pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, 
fiecare primind rolul potrivit preferinţelor şi talentului său. Mi-am propus să lupt împotriva 
marginalizării sociale şi rasismului, să promovez diversitatea culturală încurajând cunoaşterea 
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului român indiferent de cultură, religie, etnie. Am inclus 
toţi copiii din clasă, sensibilizându-i pentru respectarea diversităţii, toleranţă şi solidaritate umană. 

 La fiecare generaţie, am căutat să descopăr şi să cultiv talentele copiilor, calităţile de ritm, 
graţie, armonie, mişcare, găsind pentru fiecare un rol, locul într-o anumită parte a serbării (recitare, 
dans popular, grup vocal, dramatizare).  

 Limbajul plastic, mesajul educativ, posibilitatea fiecărui copil de a se regăsi în lumea 
personajelor produce cu siguranţă o impresie puternică asupra minţii şi sensibilităţii copiilor, 
oferindu-le reprezentări şi sentimente morale despre oameni, despre bine, adevăr, frumos. 

 Participarea la serbările şcolare contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui 
copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune. Realizarea estetică a 
părţilor din program, armonia întregului spectacol, calitatea acompaniamentului muzical, costumele 
educă gustul pentru frumos şi contribuie la dezvoltarea talentului fiecărui şcolar în parte. 

 În organizarea unei serbări şcolare toţi şcolarii trebuie să fie mobilizaţi să participe activ la 
pregătirea şi susţinerea spectacolului, fiecare copil să-şi primească rolul potrivit înclinaţiilor şi 
talentelor. Cei timizi sunt solicitaţi să participe activ, având ocazia să-şi dezvăluie o latură pozitivă 
a personalităţii lor şi să capete încredere în forţele proprii, mai ales dacă sunt încurajaţi şi ajutaţi cu 
discreţie şi răbdare. 

 Organizarea serbărilor şcolare înseamnă pentru copii îmbogăţirea vieţii sufleteşti, crearea de 
sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit, iar pentru dascăl o recunoaştere a muncii sale reflectată 
în ropote de aplauze adresate elevilor. Prin serbările organizate de cadrele didactice de la şcoala 
noastră, copiii şi spectatorii au trăit momente unice din lumea inegalabilă a copilăriei, iar coarda 
sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenţi, a vibrat sub arcuşul de cristal al glasului 
copilăriei.  
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

prof. înv. primar RĂFĂILĂ Gabriela Dana 
 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, la 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului. Ele 
prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se 
referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare ale 
activităţilor. 

Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi . 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de exersare a capacităţilor de vorbire şi a 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, 
impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Lectura artistică, dansul devin puternice stimulări ale 
sensibilităţii artistice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un 
colţ de natură (parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie}îmbogăţindu–le viaţa, făcând–o mai frumoasă, mai plină de sens . 

Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ceea ce sunt în stare . 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă. 

Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile aduse de Moş Crăciun. 

Pentru această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical 
sub forma unei confruntări între echipa fetelor “Prinţesele” şi echipa băieţilor “Muşchetarii”. La 
final echipele s-au reunit pentru a interpreta colinde şi cântece de Crăciun. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv–
pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte prin care se 
realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru semeni.  

Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unor preocupări pentru timpul liber . 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 
 - comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 - comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente: 
 - perioada de pregătire a serbării,  
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 - desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că de participarea lui 
depinde reuşita serbării. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 
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Magia sărbătorilor de Iarnă! 
 

Grădinița cu Program Normal, Nr.3 POIANA-GUGEȘTI 
Jud. Vrancea 

Școala Gimnazială ,,Alexandru-Vlahuță’’ Gugești 
Prof. Înv. Preșc. Răileanu Mihaela-Cătălina 

 
Începând cu luna decembrie, luna anotimpului iarna, totodată, începem să visăm la bradul de 

Crăciun, la cănile de ceai, aburind a vise împlinite și a nașterii din nou, a sărbătorilor de Crăciun 
sfânt..Iarna are frumusețea si strălucirea ei și in plus, ca orice nou sezon aduce o serie de detalii, 
momente si trăiri inedite. 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sărbătoare creștină 
celebrată pe 25 decembrie. Este o perioadă bogată în obiceiuri, tradiții, diferite de la o zonă la alta, 
având în centru marile sărbători creștine prăznuite in această perioadă. Reperele mai importante 
sunt: Postul Craciunului, Craciunul, Anul Nou, Boboteaza si Sfântul Ioan. In funcție de acestea, 
grupele de tradiții si obiceiuri diferă. 

Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte ,zăpezile bogate şi 
prevestitoare de rod îmbelşugat,colindele şi clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad, dar şi 
de cozonaci, nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o 
atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul 
Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai ales 
pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele pregătite 
de cu seară. 

Acum la vremea maturitatii ne amintim cu bucurie de acele seri minunate când ne pregăteam 
cizmuliţele şi asteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae să ne lase în ghetuțe dulciuri şi jucării, 
sau de momentul în care împodobeam brăduțul împreună cu familia, și cântam multe colinde, 
împreună. Superb.. Crăciunul ne face să ne simțim împliniți, bucuroși și voioși. Să ne amintim 
totuși și de minunatele colinde.. În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în 
unele locuri până la ziuă, cete de copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-
dimineaţa, Colindişul sau Bună-dimineaţa la Moş-Ajun. Copiii care merg cu colindul, după 
credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu 
Steaua, cântând colinde prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

Să nu uităm serbările, în care Moș Crăciun nu lipsește niciodată, în opinia mea,este cel mai 
așteptat moment al anului. Unii copii așteaptă cu nerăbdare cadoul de la Moș Crăciun, alții 
manifestându-și emoțiile, sentimentele, trăirile prin lacrimi, lacrimi de fericire, lacrimi ce 
înseamnă că li se îndeplinesc o dorință, o dorință importantă. Alți copii nu își doresc decât să aibă 
familia aproape, renunțând la orice cadou. Familia este tot ce își pot dori de Crăciun și nu numai, 
pe lângă minunatele cadouri.  

 În activitățile oamenilor, pentru pregătirea de Crăciun intră și pregătirile pentru masa de 
Crăciun, pregătirea mâncărurilor capătă dimensiunile unui ritual străvechi: cârnații, toba, răciturile, 
sarmalele, caltaboșul și nelipsitul cozonac vor fi pe masa de Crăciun. 

După sărbătorile de Crăciun, bineînțeles că urmează Anul Nou, care este ziua care se 
marchează începerea următorului an calendaristic. În noaptea dintre ani, oamenii își pun o dorință, 
pentru că aceasta are toate șansele să se îndeplinească. Noaptea de Revelion este întâmpinată cu 
mult zgomot, pentru că zgomotele puternice alungă spiritele rele. Tot de Anul Nou se merge cu 
capra. Unii oameni desfac șampanie la cumpăna dintre ani, ca să aibă un an mai prosper. 
Momentul artifciilor, petardelor de Anul Nou este practicat de regulă de către cei tineri. Și desigur, 
pe 31 decembrie se colindă cu plugușorul iar pe 1 ianuarie cu sorcova. 

 Totuși, nu doar sărbătorile din acest anotimp minunat de iarnă, ar trebui să ne facă să 
reflectăm asupra comportamentului nostru, ci mereu ar trebui să fim mai buni, să dăruim și altora 
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din bucuria noastră, să arătăm că ne pasă. Așa cum celebrăm în preajma sărbătorilor, așa ar trebui 
să facem în tot decursul anului. Să răspândim bunătate, cădură, iubire și liniște sufletească tuturor! 

 Sărbători fericite și binecuvântate! Crăciun Fericit!  
 
BIBLIOGRAFIE 
 1. Constantin Eretescu –“Folclorul literar al ronânilor”,editura Compania 2007. 
 2. Narcisa Alexandru Stiuca – Sărbătoarea noastră de toate zilele –sarbatori in cinstea 

iernii,Editura Cartea de buzunar,2005 
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PARINTE EDUCAT –COPIL EDUCAT 
 

Prof. înv. primar Rebega Geta 
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Nereju, Vrancea 

 
 În familie, copilul învață limbajul și comportamentul social, își formează aspirații și idealuri. 

Copilul devine un om social numai prin educație cu ajutorul căreia își însușește limbajul, cultura 
generală și comportamentul moral – cetățenesc. 

 Contextul primordial în care se desfășoară educația constituie comunitățile de oameni care 
trăiesc și învață împreună. 

 Implicarea comunității și a părinților în viața școlii aduce beneficii atât pentru școală, cât și 
pentru elevi.  

 Membrii comunității trebuie încurajați să participe la activitățile școlii, cum ar fi (spectacole) 
să ajute la coordonarea unei activități școlare, să activeze într-un grup de lucru din școală.  

 Pentru unele familii sărăcia, sănătatea precară și dezavantajul social și educațional vor fi 
obstacole în calea colaborării cu școala, dar când se lucrează cu părinții, pentru a constitui o relație 
familie - școală, este esențial să se lucreze cu toate categoriile de familii. 

 Părinții reprezintă acel segment al membrilor unei comunități care este cel mai interesat de ce 
se întâmplă la școală. Părintele inițiază relația familiei cu școala, aducându-și copilul la școală. 
Școlii îi revine rolul de a gestiona această relație astfel încât ea să devină un parteneriat real cu 
scopul de a sprijini cât mai eficient dezvoltarea armonioasă a copilului și inplicit a familei respectiv 
a comunității.  

 Este nevoie ca părinții să dezvolte o relație constructivă cu școala prin implicarea lor în 
luarea deciziilor, participarea la activitățile extracurriculare, formarea asociațiilor sau a consiliilor 
școlare în care părinții și profesorii sunt parteneri egali, organizarea de întâlniri lunare ale părinților.  

 Implicarea părinților în viața școlii este benefică pentru educația copiilor, cu cât implicarea se 
manifestă mai devreme în viața școlară, cu atât mai bine. Părinții tind să creadă că nu au nici o 
importanță, dar sunt întotdeauna surprinși, pe cât de mult contează implicarea lor, indiferent de 
abilitațile lor intelectuale sau de statutul lor social.  

 Împlicarea părinților și a comunității are efect doar dacă devine parte integrantă din viața 
școlii și din procesul de predare – învățare, nu și dacă este considerată un lucru care se face din când 
în când. Ei ar trebui să considere școala un loc în care sunt bine-veniți oricând și nu un loc în 
carebsunt tolerați din când în cand. 

 Părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său, să participe la activități 
organizare de școală, să acționeze ca voluntar la clasă. Prin dezvoltarea relațiilor cu părinții și 
comunitatea oferim participanților ocazia de a discuta între ei, de a lua decizii care privesc școala, 
de a se ocupa de diverse aspecte.  

 Conceptul de parteneriat educațional are valoare de principiu în pedagogie. Aceasta 
presupune nevoie unei comuniuni în ceea ce privește obiectivele propuse actului educativ. El se 
adresa în principal părinților și profesorilor și se referea la acțiunea în același sens. Ceea ce hotăra 
familia trebuie să fie în acord cu măsurile școlare și ceea ce un părinte face să nu fie negat de 
celălalt.  

 Actual, conceptul de parteneriat are în vedere și o altă relație cu copilul, care este parte a 
deciziilor educative, după posibilitățile și dimensiunile alegerilor sale. Relația educator – copil are 
sensuri noi, este o relație de parteneriat, datorită aspectelor ei de conducere democratică și 
flexibilității în luarea deciziilor. 

 Părinții, copiii și comunitățile se influențează puternic unii pe alții. Mediul în care trăiesc 
părinții poate sprijinii sau devia viețile lor, poate determina multe dintre valorile lor. Poate să se 
comporte ca o sursă de forță și siguranță, sau ca o restricție a dezvoltării. La rândul lor, părinții pot 
influența comunitatea deopotrivă ca individ, sau ca mambrii ai unui grup. Ei pot contrinbui la 
dezvoltarea valorilor comunității și a priorităților sociale.  

1011



 
Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 
Înv. Recea Diana – Mihaela 

Șc. Gim. Viișoara / Șc. Primară Urca 
Decembrie 2018 

 
Parteneriatul școală-familie este un factor important în formarea atitudinii pozitive a elevilor. 

Însă, dacă e să ne referim la importanța parteneriatului în activitatea de tratare diferențiată a 
elevilor, e de menționat faptul că, în instruirea elevilor, școala și familia urmăresc același scop 
educativ de a forma tinerii în așa fel încât să ajute la integrarea socio-şcolară a copilului, să facă față 
schimbărilor societății și să devină persoane multilateral dezvoltate. Astfel, este nevoie de unitate în 
acțiune și concordanță între mijloacele specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii 
sociale, rolul conducător avându-l școala. Această colaborare între cadrele didactice și părinți 
necesită alegerea unor obiective adecvate nevoilor educative ale unei anumite perioade din viața 
copilului.  

Implicarea părinților în viaţa şcolii pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi 
informale, ceea ce înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui 
comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi: consiliul de administrație, 
consiliul părinților, grupul de sprijin al unui proiect, un grup de lucru din școală care se ocupă de 
diverse aspecte. 

 Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important ce trebuie 
avut în vedere. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care influențează reușita în 
viață și care pot sau nu pot fi influențate de educație, dar de care educația și instrucția trebuie să 
țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca părintele să 
cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar sau să nu se 
mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume 
pentru a reuși în viață. 

O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al 
activității educative, de formare a unei personalități creative și autonome. 

Şedinţa cu părinţii este și ea eficientă dacă se are în vedere ca toți părinții să afle de ședință 
și să fie prezenți, dacă se invită cadrele didactice care predau la clasă pentru a răspunde la 
întrebări şi a lămuri diverse probleme, dacă întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă care să 
ducă la atingerea obiectivelor de atins stbilite inițial. 

 Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia. 
Astfel, acesta: ajută profesorii în munca lor, perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor, 

îmbunătăţesc programele de studiu și climatul şcolar, îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale 
părinţilor elevilor, facilitează legătura dintre familie, personalul şcolii şi comunitate, oferă servicii şi 
suport familiilor etc. 

  Atunci când părinții, elevii şi ceilalți membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 
bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea 
activităţii în şcoală şi în clasele de elevi. 

  Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în 
general, de atmosfera creată în cadrul familiei. În sistemul măsurilor comune ale şcolii cu familia 
trebuie avute în vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi 
familie, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei 
personalităţi creative şi autonome. După fiecare activitate desfăşurată în parteneriat este necesar ca 
echipa de cadre didactice să facă o analiză a activităţii la clasă, a modului de alegere a grupurilor de 
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elevi, a modului în care a fost planificată activitatea, identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 
apărute pe parcursul desfăşurării acesteia. 

 
Bibliografie 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Reitu Mariana Beatrice 

Liceul Tehnologic Tandarei, Judetul Ialomita 
 

Etimologic, termenul educatie (>lat. Educo, educare) are sensul de a creşte, a îngriji, a 
instrui, a forma.  

Educația este „ o activitate psiho-sociala proiectata la nivelul unor finalităţi pedagogice care 
vizează realizarea funcţiei de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii umane prin 
intermediul unei acțiuni pedagogice structurată la nivelul corelaţiei subiect/educator - obiect/educat, 
desfăşurată într-un câmp pedagogic deschis”(Sorin Cristea, Dictionar de termeni pedagogici, Ed. 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998) 

Rene Hubert defineşte educaţia ca "ansamblul de acţiuni şi de influenţe exercitate voluntar de 
un om asupra altuia, în principiu de un adult asupra unui tânar, şi orientate către scopul formării 
acestuia din urmă în conformitate cu ceea ce este el destinat". (Traite de pedagogie generale, Presse 
Universitaires de France, 1946) 

Acestea sunt doua din numeroasele definiţii care s-au dat conceptului de educaţie și la care s-
ar putea adăuga şi altele. Fiecare definiţie este însă unilaterală, punând accent pe un aspect sau altul. 
Corelând sensurile relativ diferite ale educaţiei cuprinse în definiţiile enunţate, se poate conchide că 
educaţia este produsul acţiunii oamenilor şi poate fi explicată şi abordată numai prin prisma 
finalităţilor urmărite.  

Intr-o societate cum este cea româneasca, aflată într-o continuă tranziţie (marcată de 
bulversarea valorilor și lipsa unor modele adevărate de urmat și un nivel scăzut de trai pentru mulți 
cetăţeni) pentru atingerea finalităţilor educaţiei este necesară o tot mai strânsă colaborare a 
partenerilor implicați în actul educativ, în special, între școală și părinți.  

Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a adolescentului, şcoala 
colaboreză cu familia, ceea ce aduce numai beneficii pentru ca ”atunci când părinţii se implică în 
educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai bine cerinţelor şcolare, iar şcoala se 
dezvoltă.”(Henderson, Mapp, 2002; Henderson, Mapp, Johnson, Davies, 2007) 

Daniel Goleman, în „Inteligenţa emoţională”, este de părere că există șapte elemente cheie 
care contribuie la succesul şcolar al copilului: încrederea (sentimentul de siguranţă, certitudinea că 
se pot baza pe ajutorul celor din jur în demersul său spre cunoaştere şi devenire), curiozitatea 
(dorinţa de a cunoaşte ceva nou), intenţia (pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a 
înfăptui ceea ce îţi propui), controlul de sine (capacitatea de control asupra faptelor proprii), 
raportarea (dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui grup, 
încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi), comunicarea (capacitatea şi dorinţa de a 
transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi sentimente), cooperarea (capacitatea de a 
lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun). Dobandirea acestor calități în 
anii de școala depind, în egală măsură, de părinți și profesori. 

Colaborarea dintre şcoalã şi familie se poate realiza sub mai multe forme: vizitarea şcolii de 
către părinţi, şedinţele şi lectoratele cu părinţii; şedinţe comune cu elevi şi părinţi; convorbiri 
individuale; informarea reciprocă; vizite la domiciliul elevului; consultaţii pedagogice; 
corespondenţa (rezultate la învăţătură, invitaţii la şedinţe, scrisori de felicitare sau mulţumire); 
antrenarea părinţilor în activităţi şcolare şi extraşcolare; participarea părinților alături de copii la 
diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; serbările copiilor cu diferite ocazii (1 
Decembrie, Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc), s.a . 

Sedinţele cu părinţii oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a forma o echipă, de a 
se cunoaşte reciproc cu profesorul diriginte, de a discuta aspecte ale programului şcolar, de a afla 
despre progresele/regresele copiilor ș.a. 
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Lectoratele cu părinţii se realizează pe teme diverse precum: importanţa cunoaşterii 
personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor, tehnici şi metode 
prin care-şi pot ajuta copilul la lecţii etc. 

 Participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală se concretizează în lecții deschise, 
consiliere psihopedagogica. Prin lecţiile deschise pentru părinţi, aceştia au posibilitatea să cunoască 
nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, prietenii acestuia, să se familiarizeze cu 
metodele şi procedeele folosite în predare, pot face analize comparative privitoare la copiii lor. 
Consilierea psihopedagogică a părinților constă în rezolvarea unor situaţii -problemă cu copiii lor, 
prestează servicii de consiliere şi distribuie materiale informative. 

Vizitele la domiciliul elevului vizează informarea directă a profesorului diriginte 
despre condiţiile concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în familie. 

Ant r e nare a  păr in ț i l o r  î n  ac t i v i t ă ț i  s c o l a r e  ș i  e x t ra s c o l a r e  p recum  
excu r s i i l e  ș i  drumețiile sunt o formă de colaborare școal- părinți nonformală. Părinţii pot 
contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni, asigură supravegherea copiilor, trăind 
emoţii pozitive alături de copilul lor și, nu în ultimul rând, le oferă modele de comportare. 

Ateliere de lucru prin intermediul cărora părinţii sunt familiarizaţi cu standardele de eficienţă 
a învăţării /finalităţile educației, conţinuturile, strategiile aplicate, programul de activitate al şcolii 
sunt alte metode eficiente de colaborare. 

Serbările şcolare oferă părinţilor posibilitatea de a descoperi aptitudinile speciale ale copiilor, 
nivelul dezvoltării acestora, să le evalueze performanţele si să se implice în organizarea acestor 
activităţi; 

Toate aceste forme de coloborare facilitează comunicarea învăţător/diriginte-familie. Aceasta 
are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamente negative, 
aducând următoarele beneficii: creşterea stimei de sine a copiilor; îmbunătăţirea relaţiei părinte-
copil; părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală; copiii vor deveni mai deschişi către 
însuşirea cunoştinţelor, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaţie al 
părinţilor. 

În concluzie, familia şi şcoala trebuie să aibă acelaşi scop – formarea personalităţii 
armonioase a copilului. 

 
Bibliografie: 
Cosma, T.,Şedinţele cu părinţii în gimnaziu, Ed.Polirom, Iaşi, 2001 
Cristea, S., Dictionar de termeni pedagogici, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998 
Vrasmas, E. A., Consilierea şi educaţia părinţilor,Editura Aramis, Bucureşti, 2002. 
www.didactic.ro  
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– FAMILIE – 
UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

 
Profesor Rentea Mirela 

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” 
localitatea Vălenii de Munte, judeţul Prahova 

 
Familia - şcoala de acasă a elevilor 
 
În vederea cultivării capacităţilor elevilor şi a pregătirii lor pentru o reuşită integrare în 

societate între învăţător şi elevi trebuie să existe o unitate de păreri şi de acţiune. 
Toate acţiunile şi mă surile întreprinse de ş coală cu părinţii elevilor au urmărit realizarea 

educaţiei cu respectarea deplină a drepturilor copilului. 
Alături de cerinţele de ordin instructiv, formarea trăsă turilor moral-civice reprezintă una 

dintre sarcinile de bază pe care trebuie să o realiză m. Climatul de muncă intelectuală instituit în 
şcoală, trebuie să se regăsească şi la nivel de familie, pentru a nu se da impresia elevilor, că 
învăţătura este echivalentul şcolii. Învăţătura este echivalentul muncii elevului. 

Colaborarea dintre profesor şi toţi părinţii elevilor e bună, în special cu cei ai căror copii, 
întâmpină dificultăţi în diverse planuri. 

În stabilirea obiectivelor comune ale colaborării, am ţinut seama de condiţiile concrete ale 
colectivului de elevi şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. 

Colaborarea şcolii cu familia trebuie să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
precum şi o continuitate ,în ceea ce priveşte evoluţia de la o etapă la alta, a clasei şi a fiecărui elev 
în parte. 

Temele abordate au vizat: 
 Dezvoltarea la copii a interesului pentru învăţătură;  
 Respectarea regimului zilnic de activitate şi odihnă a elevilor; Cunoaşterea anturajului 

copiilor;  
 Îndrumarea şi verificarea lecturii elevilor de către părinţi, alegerea programelor TV; 

Pregătirea psihologică a copiilor în vederea integrării lor în ciclul gimnazial.  
 Întâlnirile cu părinţii elevilor au avut de obicei un caracter concret şi eficient asupra 

activităţii reciproce. 
 În primii ani de şcoală, noi contribuim hotărâtor la luarea startului în viaţa socială. Pentru 

aceasta trebuie să ne cunoaştem cât mai bine elevii, colectivul, să le urmă rim evoluţia, reflectând 
asupra viitorului lor, apelând în permanenţă la sprijinul familiei. Numai aşa vom reuşi să asigurăm 
condiţii pentru un start bun în viaţa şcolară. 

Parteneriatul dascăl-elev 
Literatura de specialitate relevă că, relaţia care se stabileşte între elev şi dascălul său este una 

de interdependenţă, procesul însuşi de predare-învăţare având loc prin interacţiune, inter relaţie, 
inter cunoaştere. Elevul trebuie privit ca evaluator şi partener, în felul acesta reuşindu-se stabilirea 
unei adevărate relaţii de parteneriat între cei doi factori ai educaţiei, desigur dacă acest lucru se 
doreşte cu adevărat de către educator. 

În relaţiile cu elevii trebuie respectate nişte reguli: 
 să fim prietenoşi indiferent de starea afectivă a elevului; să-i ascultăm cu răbdare în 

problemele ce-i frământă;  
 să adresăm întrebări binevoitoare pentru a-l face pe elev să se deschidă; să nu-l 

contrazicem, să nu adopte o atitudine de opoziţie;  
 să folosească în discuţii un vocabular adecvat înţelegerii elevului;  
 să le furnizăm informaţii pentru prevenirea actelor de indisciplină, precum şi alegerea unui 

model comportamental.  
Relaţia de parteneriat se face simţită în toate disciplinele de învăţământ, dar şi în activităţile 
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extracurriculare, ţinându-se cont de specificul fiecărei activităţi în parte. Elevul este partenerul 
nostru în fiecare oră. Între metode, cele mai adecvate sunt dialogul între noi şi elevi, adică relaţia în 
care clasa devine partenerul nostru, înlocuind acţiunea unilaterală întemeiată pe relaţia autoritate-
dependenţă şi jocul, pentru că aşa cum spune Blaga, ,,copilul râde: înţelepciunea şi iubirea lui e 
jocul”. 

Parteneriatul educativ din comunitate 
Este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinţii elevilor, 

primărie, biblioteca comunală, biserică – pentru a aborda educaţia din perspectiva afectivităţii, a 
cunoaşterii şi a reglării trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei care stau la baza unei 
convieţuiri democratice şi integrării în comunitate. 

A educa înseamnă răbdare, muncă cotidiană continuă. 
Munca în parteneriat vine în sprijinul clarificării unor probleme educative. Obiectivele 

parteneriatului educativ au urmărit: 
 informarea, comunicarea şi promovarea strategiilor educative;  
 stabilirea de atribuţii, competenţe şi responsabilităţi pe plan educativ; organizarea unor 

acţiuni şi întâlniri cu caracter educativ;  
 dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu partenerii educativi din comunitate.  
Voi exemplifica activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatului, la care au participat elevii, 

părinţii şi alţi parteneri din comunitate: Obiceiuri şi tradiţii de sărbători, serbări. 
Alte modalităţi şi forme de colaborare pe care le-am iniţiat şi coordonat, ce au vizat 

implicarea educatorilor părinţi în activitatea educativă au fost: 
 consultaţii pe teme educative;  
 lecţii demonstrative pe teme educative ce au avut ca scop cunoaşterea şi înţelegerea 

regulilor de comportare civilizată;  
 activităţi prin care se exersează normele de conduită normele, interrelaţiile sociale (am 

folosit ,,Codul manierelor elegante pentru copii”);  
 colaborare cu alţi parteneri educativi (medicul de familie, agentul de poliţie, etc) 

realizându-se astfel educaţia pentru sănătate, educaţia prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţia 
rutieră preventivă, educaţia pentru viaţă, educaţia ecologică.  

Prin parteneriatul educativ putem orienta elevii spre: punctualitate, adevăr, disciplină, respect 
faţă de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, iniţiativă, efort. Le-am înmânat aproape 
după fiecare activitate desfăşurată pliante cu sfaturi şi îndemnuri.  

 realizarea unor vitrine cu materiale informative stimulează interesul şi curiozitatea 
părinţilor, contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi implicit la o implicare 
potrivită în anumite situaţii educaţionale;  

 sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii: sărbătoarea 
abecedarului, ziua de naştere, banchetul, constituie momente de implicare în actul educativ.  

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub 
forma unui sistem bine închegat pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Este nevoie 
permanent de un schimb de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre 
micul învăţăcel. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 
 

Intocmit,  Prof. Arama Livia 
Scoala Gimnaziala Baraganul/ Braila 

 
 “ Craciunul este pentru totdeauna, nu doar pentru o zi, este dragoste, dorinta de a trai 

impreuna,de a darui,toate acestea nu sunt de pus deoparte ca niste clopotei, lumini si beteala argintie 
intr-o oarecare cutie pe un raft.Binele pe care il faci pentru altii este binele pe care ti-l faci tie”-
Norman Brooks 

 Pentru noi toti, iarna nu este doar anotimpul zapezii si al frigului, ci si al bucuriei prilejuite de 
atatea cadouri si obiceiuri legate de sarbatorirea Nasterii Domnului, al povestilor la gura sobei, al 
reintalnirii, al traditiilor descoperite. 

 Iarna este anotimpul magic plin de imaginatie, liniste si frumusete cand asteptam cu bucurie 
sarbatorile, mirosul de cozonac cald, bradul impodobit si cantecul colindatorilor. 

 Sarbatorile acestui anotimp sunt cele mai spectaculoase si ne indeamna la dragoste pentru 
semeni. 

 Craciunul este sarbatoarea care strange laolalta intreaga familie si care ne reaminteste cat de 
important este sa le spunem celor dragi ca ii iubim. 

 Sub magia acestei sarbatori copiii alaturi de invatator si parinti impodobesc bradul, decoreaza 
sala de clasa, confectioneaza felicitari si desfasoara programe artistice. 

 Colindele fiind o parte importanta a spiritului Craciunului, copiii ureaza mai intai parintii, 
apoi merg din casa in casa si duc aceasta veste minunata primind in schimb mere, nuci , dulciuri si 
colaci. 

 Spiritul sarbatorilor este de fapt magia care ne vrajeste tot anul, iar “colindele de Craciun sunt 
bogatia sufletului si zambetul ingerilor”-Betty Marcovici. 
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Legătura școală - familie, pilon principal în dezvoltarea elevilor 
 

Prof. înv. primar, Ripiceanu Nicoleta 
Școala Gimnazială Nr.1 Săveni, jud. Botoșani 

 

 Educația începe acasă și continuă, în mod firesc, la școală, acest loc feeric unde dezvoltarea 
pune stăpânire peste sufletele în formare. Relația părinți-școală și părinți-copii merită o atenție 
deosebită, pentru că stă la baza formării viitorului adult. Pe băncile școlii, cei mici sunt învățați de 
către cadrele didactice care este rolul respectării anumitor norme de grup, dar sunt îndemnați și de 
către părinți la o mai bună congruență psihosocială. Uneori, cei mici nu știu care dintre aceste două 
părți cu caracter de ghidaj – familia sau școala – merită o atenție deosebită sau în ce măsură. 
Mesajele transmise copiilor trebuie să fie conturate asemănător, pentru a-l ajuta pe elev să-și 
formeze opinii luând în seamă toate variantele propuse. Educația, precum joaca, este un element 
esențial în formarea interesului elevului pentru activități desfășurate pe parcursul anilor de școală. 
Colaborarea dintre familie și școală este o componentă care stimulează educația permanentă și care, 
implicit, conturează elevului opinii. 

 Cadrul didactic trebuie să fie un mentor pentru părinți și să surprindă elemente 
psihopedagogice pe care aceștia le pot institui în cadrul căminului. Pe de cealaltă parte, rolul 
părinților este de a înțelege și susține eforturile cadrelor didactice pentru crearea unui mediu plăcut, 
egal, dar mai ales pentru realizarea unor activități în cadrul școlii. Acestea sunt menite să dezvolte 
elevul pe numeroase direcții. Este de menționat și faptul că rolul familiei în educația copilului nu se 
termină la vârsta școlarizării. Efortul educativ are punctul de eficiența cel mai ridicat în momentul 
în care între cei doi factori, școală și familia, există o conlucrare în interesul comun al educării 
elevului. Un bun exemplu în acest sens sunt ședințele cu părinții, care merită desfășurate într-un 
cadru prietenos, cu o doză de distanțare profesională. John Dewey spunea că „educația este un 
proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să reprezinte viața actuală, 
viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, 
pe locurile lui de joacă”.  

Cooperarea cadru didactic-părinte este în beneficiul elevului și vine în completarea 
participării părinţilor la gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor, ei au menirea 
de a influenţa natura acesteia, întrucât modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor 
educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate. De asemenea, serbările școlare 
sunt momente importante din viața de familie. Acestea sunt o modalitate ideală de formare 
cognitivă a elevilor, unde familia are datoria de a-l ajuta pe copil să performeze într-un mod 
exemplar. Astfel, cadrul didactic și părinții creionează o parte importantă din elev, îi stimulează 
creativitatea și ajută la exteriorizarea unor sentimente de apropiere între părinți și copii.  

 Orice activitate extracurriculară urmărește lărgirea cunoștințelor elevului și îi stimulează 
dorința de învățare continuă. De la mersul la teatru și spectacole, unde elevul asistă ca spectator, 
până la serbări, unde este implicat direct, elevul surprinde elemente care îl ajută în dezvoltarea 
personalizată pe care dorește să o construiască. Concluzionând, școala este familia pe care copilul, 
viitorul adult, merită să și-o construiască precum simte, iar dezvoltarea lui trebuie să se armonizeze 
într-o mare măsură cu sentimentele induse de colectivul din care face parte. Să oferim copiilor șansa 
să se simtă integrați, ca și acasă, iar părinților, sansa să fie mereu aproape de cealaltă familie a 
copilului lor!  

 
Bibliografie :  
Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Cernea, M., Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
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Importanţa activităţilor educaţionale desfăşurate în parteneriat cu părinţii 
 

Prof. Rîşco Paula Elisabeta 
Grădinița cu program prelungit nr.7 

Sighetu Marmației, Maramureș 
 
“ Toţi oamenii au fost la început copii, dar puţini îşi mai amintesc” Antoine de Saint-Exupery  
 
Vârsta preşcolară este, cu siguranţă, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită acestei vârste, 

educaţia preşcolară capătă un caracter specific. Această perioadă, de îngrijire şi educaţie, formează 
temelia întregii vieţi de mai târziu. La reuşita copilului în viaţă contribuie însă, în egală măsură, 
chiar dacă sub diverse aspecte şi forme, principalii factori educaţionali: familia, grădiniţa, şcoala şi 
societatea în care trăim și care ne influențează viața. 

 Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 
cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea căt mai eficientă a problemelor inerente care pot apărea. 

 Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce 
se exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste 
permanent ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei. La intrarea în 
grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de sănătate, obiceiuri 
alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc. În acelaşi 
timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, deţine 
mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în 
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul 
copilului. Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective 
comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens 
cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a 
drepturilor şi responsabilităţilor. 

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de 
colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi 
manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca 
realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei 
implicaţi. 

 După cum am amintit, parteneriatul presupune existenţa unui obiectiv comun. Acesta este, în 
cazul parteneriatului familie–grădiniţă, dezvoltarea globală a copilului în raport cu particularităţile 
sale individuale. El se poate realiza doar printr-o mişcare de apropiere în dublu sens, în vederea unei 
suficiente cunoaşteri de ambele părţi. 

 Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 
psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, 
dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea 
limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu 
părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, 
psihologi).  

 Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educaţional. Mijloacele aflate la 
îndemâna educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia copiilor 
sunt variate: şedinţele cu părinţii; acţiuni comune părinţi şi copii; vizite la domiciliul copiilor; 
discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  

 O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri 
programate, la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste 
întâlniri se pot realiza sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor 
pe o anumită tema părinţii pot învăţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu 
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care se pot confrunta în familie la un moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla 
multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul lor de viaţa acasă. Temele alese în cadrul 
lectoratelor pot fi stabilite de educatoare, în urma celor constatate sau pot fi alese la propunerile 
părinţilor.  

 Este necesară încurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, deoarece sunt familii 
unde acesta este considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai „pentru taţi” şi o 
alta numai „pentru mame”. În timpul acestor activităţi se pot prezenta activităţi desfăşurate la 
grădiniţă pentru ca părinţii să le continue acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să se joace jocuri diferite cu 
copii lor, dar şi cum să le citească o poveste.  

 Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia 
moral-civică a copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale 
depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în 
care se supune grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice 
jucăriile, lucrările colective pe care le realizează).  

 Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursii, activităţi 
comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. Implicarea părinţilor în activităţile şcolare ale 
copiilor pot merge şi până la implicarea lor în activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări 
cu teme folclorice, serbări de iarnă, dar şi prezentarea unor obiceiuri specifice anumitor zone 
geografice din România.  

 Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere 
în competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

 
Bibliografie:  
Eduard Dăncilă şi Ioan Dăncilă – Noi şi copilul nostru ne pregătim pentru şcoală, 2003, 

Editura Edid  
Anton Moisin – Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi şcoală, 2001, E.D.P. 

Bucureşti  
Ecaterina Adina Vrasmas, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 

2002;  
Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ediţia a II-a , revizuită şi 

adăugită. Bucureşti (2005) 
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Importanța implicării părinților în activitățile școlare și extrașcolare 
 

prof. înv. primar Rițișan Călina Dochia 
Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu”, Dej, jud. Cluj 

 
 Evidențele cercetărilor internaționale sunt coerente, pozitive și convingătoare. Când școala, 

familia și comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru a 
avea succes în scoală și în viață. Studiile au arătat că dezvoltarea și implementarea unor astfel de 
parteneriate pot îmbunătăți: 

 prezența la școala a elevilor 
 performanța școlară 
 relația familie-școală 
 sprijinul din partea comunității de care școala are nevoie (Jordon, Orozo, Averett,2001;  

Henderson, Mapp, 2002; Boethel, 2003,2004). 
 Cu alte cuvinte atunci când părinții se implică în educația propriilor copii, aceștia fac față mai 

bine cerințelor școlare.( Henderson, Mapp, Johnson, Davies, 2007) 
Activități extrașcolare- Serbările școlare 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă , la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă 
cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece 
sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Acestea au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 
 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol 
dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.Identificarea actorului cu 
pesonajul pe care îl reprezintă trebuie să se realizeze atât ca interpretare cât și ca aspect exterior, 
pornind de la machiaj, mască, corpul personajului ( mai înalt, scund, slab, grasuț). 

 Rolurile într-o serbare/ scenetă pot fi interpretate de elevi de vârste diferite. Unele roluri pot 
fi interpretate de învățători sau profesori. 

  Organizarea unei serbări școlare poate fi un prilej de atragere a elevilor spre lectură, spre 
genurile liric și dramatic. Selectarea evenimentelor care vor fi puse în scenă, a poeziilor, a 
scenetelor, adaptarea acestora în funcție de vârstă, de nivelul clasei este un avantaj pe care îl are 
învățătorul /dirigintele care îndrumă colectivul de elevi. 

 
Bibliografie 
- Călineci, M., ,, Părinți în școala mea “, București, Unicef, 2013 
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Serbările școlare 
 

Autor, Iulia Roata 
 
 Copilul este o făptură modelabilă, o firimitură de lut pe care fiecare atingere o modifică, îi dă 

formă nouă sau doar o adâncește. 
 Adultul de peste ani nu e un model standard, ci rezultatul acestor adâncituri sau transformări. 
 De cele mai multe ori, însă, în mod inconștient, îi transmitem acestui ghemotoc de burete 

valori, sensuri, nu prin ceea ce spunem, ci prin ceea ce trăim, simțim. 
 Copilul este ceea ce vede, iar mai presus de toate modelele este pentru el „chipul” familiei. 
 Personalitatea copilului nu e un pachet livrat cu aviz, ea este rezultatul experiențelor pe care i 

le îngăduim, al ceea ce suntem sau am trăit la rândul nostru. 
 Grădinița are un rol important în dezvoltarea copilului, dar familia este cea care îl definește în 

primii ani de viață și îi influențează evoluția până la maturitate. Așadar, cea mai importantă lecție 
pentru individ este și va fi mereu cea predată în și de către familie. 

 Peste ani, deși aparent detașat și integrat social, individul încă păstrează intactă legătura cu ce 
a trait alături de modelele sale – părinții. 

 Ereditatea, mediul și educația sunt, așadar, mecanisme de influențare care merg mână în 
mână pe întreaga perioadă a devenirii umane. 

 Se spune că școala continuă ceea ce a început familia, dar, fără implicare și validare de către 
aceasta din urmă, ea este doar un univers paralel în care cuvintele și valorile se încheagă fără noimă 
și fără ecou la nivelul personalității. 

 Între toate activitățile derulate în parteneriat cu părinții, serbarea este un subiect controversat 
în grupurile de părinți, iar reacțiile acestora sunt total diferite. 

 Privite ca o tortură sau ca un moment de afirmare sinceră, acestea stau la baza multor dispute, 
atât în familie, cât și în mediul online. 

 Serbarea este evenimentul pe care fiecare copil îl trăiește diferit, iar de cele mai multe ori 
părinții au rol definitoriu, căci micul pui de om o percepe prin ochii adulților cei mai dragi. 

 Deși uneori noi, adulții, le privim neincrezători sau ca parade inutile, ele reprezintă 
experiențe importante, în conturarea imaginii despre sine a copilului, iar personajele puse în scenă 
transmit valori și cunoștințe fundamentale nu spectatorilor, ci micilor actori. 

 Serbarea nu este o povestire pentru cei ce privesc, ci o reprezentare a unei situații, diferită 
pentru fiecare actor, un exercițiu de memorie, gândire și limbaj în care mâinile ce aplaudă, ochii 
jucăuși ai părinților sunt confirmări esențiale ale iubirii necondiționate pe care se pot legăna fără 
grijă. 

 Așadar, dragi părinți, priviți și aplaudați! 
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Serbare Craciun 2017– Grupa Istetilor 
 

ROHRMANN SIMONA 
 
Frunza verde de marar 
Buna seara gospodari,  
Gospodari si gospodine  
Si voi domnisoare fine.  
De dormiti, de nu dormiti 
Va rugam sa va treziti, 
Dati urechea la fereastra 
Si-ascultati cantarea noastra ! 
 
„Mi-o zis mama ca mi-o da” – toti copiii 
 
 1. Mi-o zâs mama că mi-o da 
 Valeleu, valeleu, 
 Zestre când m-oi mărita 
 Valeu, valeu, valeleu. 
 2. Douăzeci de perne mici, 
 Valeleu, valeleu, 
 Tăte pline cu furnici, 
 Valeu, valeu, valeleu. 
 3. Douăzeci de perne mari, 
 Valeleu, valeleu, 
 Tăte pline cu ţânţari, 
 Valeu, valeu, valeleu. 
 4. Douăzeci de perne moi, 
 Valeleu, valeleu, 
 Tăte pline cu gunoi, 
 Valeu, valeu, valeleu. 
 5. Douazeci de poloboace 
 Valeleu, valeleu, 
 Fara fund si fara doage 
 Valeu, valeu, valeleu 
 6. Două raţe crăcănate, 
 Valeleu, valeleu,  
  Parcă zici că-s vaci cu lapte 
  Valeu, valeu, valeleu. 
 7. Şi un petec de grădină 
 Valeleu, valeleu, 
 Cât se ouă o găină! 
 Valeu, valeu, valeleu. 
 8. Dar cu zestre ca asta 
 Valeleu, valeleu, 
 Nimenea nu m-o lua, 
 Valeu, valeu, valeleu. 
 9. Doar uratul satului 
 Valeleu, valeleu, 
 Da-le Doamne in plata lui 
 Valeu, valeu, valeleu. 
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Fiindca astazi e serbare 
Si cu totii ati venit,  
Noi va facem o urare  
Si va spunem „Bun venit !”  
Dragi bunice, dragi bunici, 
Dragi mamice si tatici, 
Va poftim la o cantare. 
 
„Are mama o fetita”  
 
„ Are mama o fetita  
Cat un ghemotoc. 
Are mama o fetita  
Cumintica foc. 
Vesela si harnicuta 
Unde s-ar afla 
Parca e o furnicuta 
Asa este ea. 
Si la scoala si acasa 
Ea mereu da zor 
Fata mamei e voioasa  
Si-i de ajutor.” 
 
Frunză verde busuioc  
Hai veniţi cu toţi la joc! 
Să-ntindem o horă mare  
Ce nu are asemănare.  
Cine a muncit bine  
Să intre în joc 
Cine nu munceşte 
Ramână pe loc. 
 
„Dansul calutilor” – toti copiii 
 
Foaie verde lemn sucit 
Hai la loc c-am obosit!  
Cu mult drag noi am muncit  
Sezatoarea am sfarsit.  
La sfarsit de sezatoare 
Sa facem o hora mare. 
 
„Alunelu” – toti copiii 
 
„Alunelu, alunelu, hai la joc, 
Sa ne fie , sa ne fie cu noroc. 
Alunelu, alunelu, hai la joc, 
Sa ne fie, sa ne fie cu noroc. 
 
Cine-n hora o sa joace, 
Mare, mare se va face. 
Cine n-o juca defel 
Sa ramana mititel”. 
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Parteneriatul şcoală şi familie – o reuşită a procesului educaţional 
 

P.I.P. :Roman Doina 
Școala Gimnazială Nr.1 Săveni, 

jud. Botoșani 
 
 Colaborarea dintre școală, familie și întreaga societate este imperios necesară în realizarea 

educației. Colaborarea dintre școală și familie trebuie să se realizeze atât sub aspectul învățării 
elevului, al comportamentului acestuia, al dezvoltării fizice, intelectuale, morale și estetice, al 
formării și dezvoltării deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare cât și sub aspectul 
angajării copilului în diferite domenii de activitate în afara de clasă și scoală. 

 La şedinţele cu părinţii am dezbătut pe larg modul cum îşi pot ajuta copiii în învăţarea 
lecţiilor precum şi în controlul temelor pentru acasă. Părinţii trebuie să cunoască modul în care se 
controlează şi cum poate fi ajutat copilul în cazul în care întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. 
Părinţii trebuie să cunoască felul în care elevul se comportă faţă de învăţătoare şi faţă de colegii de 
clasă, dacă purtarea lui pe stradă şi în alte locuri este corespunzătoare. Şcoala şi învăţătorul nu poate 
suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa atunci când 
între cei doi factori, şcoală şi familie există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

 Am organizat mai multe activități educative în care au fost implicați și parinții, ca de 
exemplu serbari școlare cu ocazia unor evenimente importante : Centenarul-100 de ani de ecou al 
unui vis împlinit, Invitație la amintiri-sfârșitul promoției, Copilărie-tărâm de basm, Serbarea 
abecedarului, etc, excursii și vizite la care au participat și părinții.  

 Acestia s-au implicat în organizarea activităților extrașcolare, transferând asupra copiilor 
interesul pentru astfel de acțiuni. De cele mai multe ori au venit și cu idei și soluții pentru 
organizarea eficientă a activităților, asumându-și diferite sarcini sau responsabilități. 

 În acest fel am interacționat cu părinții copiilor și mi-am dat seama de interesul manifestat de 
aceștia față de școală sau nu, dar și față de viitorul propriului copil, de climatul educativ din familie, 
structura familiei, condițiile materiale, comportamentul părinților față de elevi. Am concluzionat că 
există o relație fructuoasă între școală și familie cu unii parinți, dar și o relație bună care poate și 
trebuie îmbunătățită cu cealaltă parte a lor.  

 Pentru cunoaşterea amănunţită a împrejurărilor de viaţă pe care le trăieşte elevul am efectuat 
vizite la domiciliul lor. În cadrul lectoratelor cu părinţii am prezentat teme axate pe rolul familiei în 
educaţia şcolarului mic. Noi învăţătorii, trebuie să fim deschişi spre trebuinţa de a afla, de a 
cunoaşte, pentru a le cultiva ataşamentul faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru 
cunoaştere. ,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că, şcoala trebuie 
să reprezinte viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce 
în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey). Părinţii trebuie conştientizaţi, 
că singura investiţie de valoare pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru 
mintea şi sufletul acestuia.  

 
Bibliografie: Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Ed. Polirom, Iaşi, 2003; Sterm, 

H.H., Educaţia părinţilor în lume, Institutul pentru Educaţie al UNESCO, E.D.P., Bucureşti, 1972; 
Vrasmas, E., Educaţia şi consilierea părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004; 
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Parteneriatul grădiniță – familie, 
condiție sine qua non a reușitei în activitățile de la grupă 

 
Profesor pentru învățământ preșcolar Mihaela Romaniuc 

Grădinița cu Program prelungit ”Sf. Sava” Iași 
 
 Se afirmă, nu fără temei, că ceea ce reușim să ne însușim la nivel de cunoștințe teoretice 

despre copil se va reflecta nemijlocit în acțiunile noastre cu – și pentru – acesta. 
Translând ideea de mai sus spre practica din grădiniță, devine evident că, pe măsură ce vom 

cunoaște și vom include în strategia de lucru alături de cei mici informații cât mai variate despre 
personalitatea, individualitatea și particularitățile fiecăruia dintre copii, cu atât vom fi mai pregătiți 
să le revelăm/ să le punem în valoare optim potențialul real. 

Viziunea despre personalitatea preșcolarilor și despre sintalitatea grupului cu care lucrăm se 
conturează pas cu pas, acumulând informații valoroase din cel puțin două surse ce ne stau la 
dispoziție.  

Noțiunile generale privitoare la particularitățile psihocomportamentale ale acestei categorii de 
vârstă le obținem lecturând publicații, articole fundamentate teoretic, iar cele particulare, vizând 
fiecare copil, ca individualitate, ne parvin dintr-o resursă extrem de prețioasă, și anume: familia 
preșcolarului. 

 În acest context se pune, așadar, problema importanței parteneriatului grădiniță – familie, 
parteneriat fără de care nu se poate imagina dezvoltarea armonioasă a unui preșcolar, iar poziția de 
pe care plecăm în calitate de profesori pentru învățământul preșcolar este aceea de a recunoaște 
rolul primordial al familiei ca prim-educator al copilului.  

Familia reprezintă întâiul grup de socializare al unui copil și, de asemenea, primul spațiu de 
interacțiune fizică, emoțională și culturală a acestuia; de aici derivă și importanța majoră ce trebuie 
acordată datumului cu care copilul vine în grădiniță și colaborării grădiniță-familie. 

În parteneriatul despre care vorbim, profesorul va aduce informațiile teoretice despre educația 
timpurie și despre specificul dezvoltării copiilor la această vârstă; va observa și monitoriza, prin 
consemnări constante, modul de interacțiune al copilului cu ceilalți copii și al copilului cu adulții 
implicați în educația sa; va crea cadrul și oportunități de învățare adecvate și va evalua progresul 
preșcolarului în acord cu nivelul său de vârstă, dar și cu ceilalți copii. 

Pe de altă parte, părinții vin să completeze imaginea despre copil, prin informații despre 
sănătatea acestuia, despre mediul și experiențele trăite împreună și își va exprima expectanțele 
legate de educația copilului lor, expectanțe de care cadrul didactic va avea dorința și obligația – 
morală și profesională – de a ține cont. 

 Una dintre provocările care se pun în acest parteneriat însă este ca acesta să fie viabil, să 
reprezinte o reușită. Literatura domeniului identifică câteva condiții indispensabile succesului, și 
anume: o bună cunoaștere a familiilor celor mici; comunicarea deschisă și crearea în grădiniță a 
unui spațiu prietenos, deschis părinților, în care aceștia să se simtă bineveniți, spre a participa 
alături de copiii lor la activitățile desfășurate în spațiul educațional preșcolar. 

Cunoașterea familiei implică a ști care sunt valorile pe care se pune preț în cadrul ei; ce stil de 
viață promovează; care sunt normele morale agreate; în ce activități este implicat preșcolarul, alături 
de părinții săi; care îi sunt pasiunile; ce tip de familie este (monoparentală, extinsă; preșcolarul este 
singurul copil din familie etc.); de asemenea, informații despre tipul de temperament și 
personalitatea părinților (știut fiind că acestea își vor pune o amprentă puternică asupra copilului; 
mai mult, vor influența colaborarea dintre părinți și cadrul didactic). De dorit este și cunoașterea 
problemelor pe care părinții preșcolarului le întâmpină în viața de zi cu zi. 

În sprijinul cunoașterii cât mai depline a familiei preșcolarului, literatura de specialitate 
recomandă administrarea de chestionare pentru părinți; discuții informale, inițiate de cadrul 
didactic; discuții formale ocazionate de întâlnirile cu grupul de părinți; observarea părinților în 
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momentele în care vizitează grădinița (îndeosebi a modului de relaționare cu propriul copil, dar și 
cu ceilalți) etc. 

 Comunicarea deschisă și consecventă cu familia, un alt factor care susține optimizarea 
parteneriatului grădiniță-familie, este benefică, întrucât oferă familiei preșcolarului o altă 
perspectivă de cunoaștere a acestuia, mai precis: perspectiva interacțiunilor din mediul instituțional, 
oportunitate inedită pentru părinți, ei neavând ocazia de a-și vedea copiii interacționând decât într-
un cadru restrâns, cel familial. 

 Considerarea părinților ca parteneri egali, direct interesați în educarea propriilor copii, va 
conduce cadrul didactic spre a gândi/ crea ocazii și modalități concrete de interacțiuni productive cu 
aceștia, interacțiuni ce pot îmbrăca diverse forme: comitete de părinți (utile spre a-i antrena pe 
părinți în demersul de soluționare a diverse probleme, specifice grupei, dar și pentru realizarea unei 
oarecare similitudini de vederi în rândul părinților); lectoratele cu părinții pot aduce în atenție 
diverse noutăți din educația preșcolară; vizitele la domiciliu (oferă profesorului o imagine a 
climatului familial, a nivelului cultural, socioeconomic al familiei); vizite ale părinților la grădiniță; 
ore de consiliere, stabilite de comun acord, pe teme diverse ale vârstei preșcolare; corespondența cu 
părinții, realizată prin diverse mijloace; întâlniri comune cu specialiști ai domeniului/ consilierul 
școlar; workshopuri, planificate în spațiul grădiniței; serbări; carnavaluri; activități opționale 
derulate alături de părinți; excursii; expoziții cu lucrări realizate de copii etc. 

 Pe lângă cele deja menționate, cercetări recente din educația timpurie evidențiază anumite 
atitudini concrete ale cadrului didactic, atitudini ce pot contribui direct la promovarea valorii de sine 
ai celor implicați în cadrul parteneriatului familie-grădiniță: 

• Gândirea pozitivă cu privire la fiecare copil, coleg, părinte; valorizarea laturilor pozitive 
ale acestora; 

• Aducerea în discuție mai curând a situațiilor plăcute/ pozitive, decât a celor negative; 
• Promovarea unei atmosfere calde, în care fiecare se simte valoros; 
• Încurajarea fiecărui progres al copilului, oricât de neînsemnat ar părea; 
• Oferirea unui cadru de susținere și libertate de a se exprima deschis a celor implicați în 

dialog; 
 Concluzionând, familia și grădinița sunt entitățile care pun bazele unei dezvoltări armonioase 

ale preșcolarului, iar de buna colaborare în cadrul parteneriatului în care sunt implicate, depinde 
reușita efortului educativ comun. 
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Serbările şcolare 
 

Învăţător Romaşcanu Oana 
 
 Prin desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice cu elevii se urmăreşte în primul rând , 

cultivarea simţului artistic al acestora şi formarea unor atitudini şi trăiri pozitive faţă de 
evenimentele importante din viaţa lor , a comunităţii şi a ţării . Dramatizarea , recitarea , dansul , 
exprimarea artistică de orice fel contribuie la dezvoltarea vorbirii , a eticii şi esteticii , produc emoţii 
şi sentimente , alungă monotonia , creează relaxare psihică şi bună dispoziţie .  Serbările şcolare au 
importante valenţe recreative , oferind elevilor posibilitatea de a trăi momente de bucurie şi 
deconectare , după perioade de activitate şcolară intensă . Organizarea unei astfel de activităţi poate 
fi şi un prilej de atragere a elevilor spre lectură , spre genurile liric şi dramatic . Astfel dintre elevii 
care vor juca roluri mici , în serbările şcolare , se pot ridica actorii , poeţii , scenariştii sau 
dramaturgii de mâine .  Orice serbare şcolară este o sărbătoare , atât pentru elevi şi dascălii lor , cât 
şi pentru părinţi . Aceştia au un rol extrem de important în mobilizarea copiilor , procurarea 
costumelor , pregătirea şi ornarea sălilor de clasă pentru spectacol şi , nu în ultimul rând , repetarea 
acasă a versurilor , replicilor şi a cântecelor învăţate la şcoală . Alături de copii , părinţii retrăiesc 
momente din viaţa lor de elevi şi totodată se bucură să descopere în aceştia talente ascunse .  Aşadar 
serbările şcolare au un alt rol important şi anume acela de a dezvolta competenţe de lucru cu 
familiile elevilor şi să răspundă nevoilor de comunicare , motivare şi implicare . Este cunoscut 
faptul că serbările şcolare contribuie la crearea unei legături între cunoaşterea artei şi practicare ei 
de către elevi . Pregătirea unei astfel de activităţi lasă urme în sufletul fiecărui elev . Participând la 
aceste manifestări copiii se împrietenesc , colaborează şi conlucrează . Străduindu-se să pregătească 
şi să susţină o serbare se conturează voinţa , independenţa şi curajul , învaţă să îşi stăpânească 
emoţiile în faţa spectatorilor . În altă ordine de idei , aceştia îşi dezvoltă dragostea pentru frumos , 
aptitudinile pentru arte , îşi formează o personalitate armonioasă , echilibrată .  În pregătirea 
serbărilor şcolare îmi face deosebită plăcere să las elevilor suficientă libertate pentru a interveni în 
stabilirea scenariului , să las creativitatea lor să prindă aripi . De fiecare dată sunt plăcut 
impresionată de înaltul grad de implicare al acestora , de seriozitatea cu care pun la punct fiecare 
detaliu , de multitudinea de idei măreţe cu ajutorul cărora reuşesc să pună în scenă minunate şi 
apreciate serbări .  Astfel elevii ne oferă ( cadrelor didactice şi părinţilor ) şanse de a ne bucura şi de 
a trăi pentru câteva minute ( cel puţin ) la dimensiunea copilului din noi .  Ţinând cont de 
importanţa serbărilor şcolare împreună cu elevii claselor a II-a şi a IV-a de la Şcoala Gimnazială 
Vînători şi cu sprijinul părinţilor elevilor am organizat serbarea cu titlul „ Vine Moş Crăciun !” . 
Copiii , costumaţi în elfi , zâne şi personaje din poveşti , au interpretat o sceneta , au recitat poezii şi 
au cântat . Bucuria şi emoţiile se citeau pe chipurile tuturor celor implicaţi : copii , părinţi şi 
învăţător .  
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SIMPOZION NAŢIONAL 
MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
ŞCOALA PRIMARĂ NR.4, VĂLENII DE MUNTE 
PROF.ÎNV.PRIMAR: RONCEA ELENA LAVINIA 

 
 Potrivit definiţiei cuvântul MAGIE înseamnă : 1.totalitatea procedeelor , formulelor, 

gesturilor prin care ar putea fi invocate anumite forţe supranaturale spre a produce miracole; 
practica acestor procedee, formule precum şi 2.puterea irezistibilă de atracţie , de fascinare , 
farmec, încântare.(definiţie DEX) 

 Dacă ne referim la prima definiţie a termenului luăm în considerare miracolul - Naşterea 
Domnului sau Crăciunul, sărbătoare creştină care celebrează la 25 decembrie naşterea lui Iisus 
Hristos de către Maria Fecioara. Crăciunul, afirmă Calvin Coolidge „nu este o perioadă, nu este un 
sezon, ci o stare de spirit, iar adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi 
bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune”. 

 Făcând referire la a doua definiţie , încântarea şi farmecul sărbătorilor de iarnă vine începând 
de la apariţia celor doi Moşi, Moş Nicolae şi Moş Craciun, personaj legendar , imaginat ca un 
bătrân îmbrăcat în roşu, cu barbă albă, foarte bun , care aduce daruri copiilor, continuând cu mirosul 
de fum şi frig, cu lăsatul întunericului mult mai devreme, fulgii pufoşi de nea care roiesc precum 
albinele, copacii care poartă mantie albă şi grea de promoroacă, cărările troienite şi culminând cu 
casele acoperite de o plapumă groasă de zăpadă, câinele care zgreapţănă la uşă , coşurile fumegânde 
ale caselor care cu greu cheamă copiii la culcare, brazii împodobiţi, glasurile cristaline care se aud 
de pe coastele dealurilor, copiii fericiţi cu nasurile îngheţate şi obrajii roşii precum focul care abia 
mai trag de săniile grele – peisajele de basm care pot fi uşor remarcate la orice pas. 

 Natura toată pare magică, completată fiind de noi oamenii şi în special de copii prin 
activităţile pe care le pot desfăşura, prin prezentarea tradiţiilor româneşti – mersul cu steaua, 
colindatul, Bună dimineaţa, pluguşorul, sorcova. 

 Aşa cum uşor se poate observa, Crăciunul pentru mulţi dintre noi înseamnă colinde, miros de 
portocală şi mandarine, vin fiert cu scorţişoară, bomboane învelite în ciocolată, colaci, nuci , brad 
împodobit , Moş Crăciun, artificii, beculeţe colorate, frig, zile mai scurte, nopţi mai lungi, miros de 
fum, cârnaţi, piftie, familie, dar uităm că trebuie să fim mai buni, mai răbdători, mai înţelegători, 
mai ospitalieri, mai darnici. 

 O frumoasă definiţie a acestei mari sărbători în jurul căreia farmecul este divin, vine de la 
scriitorul american Washington Irving – „Crăciunul”, spune acesta, „e vremea când aprinzi focul 
ospitalităţii în casă , iar flacăra bunătăţii în suflet”. 

 Acest citat celebru a reprezentat motto-ul activităţilor desfăşurate de clasa a IV-a , al cărei 
colectiv îl conduc, un colectiv de părinţi şi copii simpli, modeşti, dar cu suflete de aur. 

 Am început prin a oferi micuţilor preşcolari de grupa mare de la grădiniţa din apropierea 
şcolii, viitori elevi , daruri de la Moş Nicolae, prin noi, spiriduşii acestuia, am continuat cu o 
excursie la Fabrica de Globuleţe de la Curtea de Argeş şi am încheiat printr un program artistic , 
desfăşurat de data aceasta în clasă şi cuprinzând : un program de colinde , Pluguşorul prezentat de 
băieţi şi sceneta Interviu cu Moş Crăciun, precum şi darurile lui Moş Crăciun, surpriza de data 
aceasta, întrucât au primit pe lângă dulciuri şi fructe, o carte personalizată, al cărei personaj 
principal era însuşi elevul respectiv. Niciuna din aceste activităţi nu ar fi putut fi desfăşurată fără 
susţinerea, susţinerea financiară a părinţilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIATUL CU PĂRINŢII 

 
Prof. Înv. Preşcolar: Ropotă Carmen-Corina 

Grădiniţa P.P. Numărul 14, jud. Arad 
 
Câmpul educaţional în ultimii ani s-a extins către domenii ale vieţii sociale care fac parte din 

viaţa copilului, dar cărora nu li se recunoaşte importanţa reală. Comunitatea locală, şcoala, familia, 
grădiniţa sunt factori care exercită influenţe educative, în pondere diferenţiată faţă de copil, 
influenţe care se vor regăsi reflectte calitativ în dezvoltarea personalităşii preşcolarului. 

Psihopedagogia modernă se bazează pe faptul că familia reprezintă primul educator al 
copilului şi cu cel mai mare potenţial modulator. S-a constatat în ultimii ani că, de cele mai multe 
ori, gradul de interes şi implicare al părinţilor în activitatea înstituţiei de învăţământ este direct 
proporţională cu rezultatele obţinute de către copil în procesul didactic. Există un raport strâns legat 
între capacitatea de adaptare a copilului la programul grădiniţei şi educaţia primită de copil în 
familie. 

Aspectele evidenţiate constituie doar câteva argumente care impun ca educaţia preşcolară să 
aibă bază un parteneriat activ şi eficient între părinţi şi grădiniţă- cei doi poli de rezistenţă ai 
educaţiei preşcolare. 

Parteneriatul constituie o formă de colaborare şi cooperare între instituţii şi persoane care 
urmăresc realizarea aceluiaşi scop, o încercare de sincronizare şi armonizare a cerinţelor mai multor 
factori educativi în vederea realizării unor interese comune. Instituţiei şcolare îi revine rolul 
coordonator în cadrul relaţiei de parteneriat cu familia. Acest rol derivă faptul că grădiniţa este o 
instituţie specializată, cu cadre didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei preşcolare. 

Preocupată de sporirea capacităţii de implicare a părinţilor în demersul educativ, am demarat 
în anul şcolar trecut, programul de parteneriat educaţional cu părinţii: ,,Cu drag pentru copii”. 

Implicând nemijlocit părinţii în activităţi şi acţiuni realizate atât la nivelul grupelor, cât şi la 
nivelul unităţii, am reuşit să-i cointeresăm în îmbunătăşirea bazei didactico-materiale a grădiniţei. 
Urmarea acestui demers a fost reamenajarea spaţiului de joc a grupei cu dotări modern şi atractive 
pentru copii. 

Reuşita activităţii instructiv-educative este condiţionată de cunoaşterea, susţinerea şi întărirea 
venită din partea familiei. Am derulat şedinţe de tipul meselor rotunde, dezbateri şi informări cu 
scopul familiarizării părinţilor cu modalităţile de extindere şi exersare a procesului de învăţare şi 
acasă. 

Rezultatele derulării programului ,,Cu drag pentru copii” s-au făcut simţite în întregul proces 
didactic din grădiniţă. Evaluarea programlui s-a realizat în două moduri: 

- Informal: printr-un proces continuu de feed-back realizat prin discuţii permanente cu 
părinţii, aprecieri din partea lor, critici şi sugestii, 

- Formal: prin utilizarea tehnicii chestionarului aplicat părinţilor, constând în întrebări 
referitoare la activităţile desfăşurate. 

Ca urmare a acestei evaluări, am solicitat părinţilor să adreseze propuneri şi recomandări 
pentru îmbunătăţirea activităţii de parteneriat între familie şi grădiniţă, urmând ca pe viitor 
programul să fie reluat în condiţii îmbunătăţite. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
- Adina, Bălan-Pescaru, 2004: ,,Parteneriatul în educaţie”, Editura Aramis, Bucureşti; 
- Ecaterina, Adina, 2002 : ,,Consilierea şi educaţia preşcolară’’, Editura Aramis, Bucureşti 
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Iată, vin colindători!! 
 

Prof. înv. primar Roş Adina Paulina 
 
Subiectul: Tradiţii şi obiceiuri în seara de ajun 
Forma de organizare: serbare cu recital şi dans 
Durata: 40 minute 
Obiective de referinţă: 
• Acumularea noilor cunoştinţe despre originea Crăciunului, despre tradiţiile şi obiceiurile 

neamului nostru în cadrul sărbătorilor de iarnă; 
• Dezvoltarea capacităţilor de exprimare corectă şi cursivă 
Obiective operaţionale: elevul va fi capabil: 
• să înţeleagă un mesaj oral sau scris; 
• să identifice corect tradiţiile , obiceiurile şi sărbătorile specifice lor; 
• să manifeste interes şi sensibilitate la audierea unui cântec, a unor versuri; 
• să-şi cultive sensibilitatea artistică prin intonarea melodiilor, declamarea versurilor şi 

recitarea momentelor biblice. 
Strategii, tehnici: jocul de rol, recitare expresivă, interpretarea vocală a melodiilor; 
Mijloace: brad împodobit, costume, crenguţe pentru sorcovă, laptop, mijloace audio-vizuale. 
 

Oaspeţi dragi ,bine-aţi venit! 
În seara asta-i sărbătoare 
Pentru întreaga suflare 
Astă seară-i seară sfântă 
Când colindele se cântă! 
Să fiți din nou copii ca noi  
 Si să uitați și de nevoi.  
 Un pom de iana-mpodobit  
 De pe acum am pregătit.  
 Ne spune că va sosi,  
 Că îndată va veni,  
 Sărbătoarea mult dorită  
 Ce de toți e îndrăgită. 
 
Crăciunul ce acum vine 
Ne-a gãsit cu masa plinã, 
Casã nouã ingrjitã 
Pentru oaspeţi pregãtitã  
Am pus pâine ,vin pe masã  
Cã astãzi din casã in casã 
Iarãşi vin colindãtori  
Cã asa-i de sãrbãtori.  
TOATA CLASA: Voi, gazdele primitoare, 
Ne-ati gãtit de sãrbãtoare 
Sã primiţi colindãtori 
Fete mândre şi feciori. 
Sã fii gazdã sãnãtoasã 
Ne primeşti colinda noastrã ? 
Suntem o ceată de voinici, 
Unii mai mari, alţii mai mici 
Şi-am venit cu voie bună 
După datina străbună 

Să vă facem o urare 
De la mic până la mare: 
La mulţi ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul de toate, 
Să vă fie casa plină 
De belşug şi de lumină!  
Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm, 
Sănătate şi noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Şi dacă tot am venit 
Vom petrece negreşit, 
Vom cânta, vom recita, 
Colinde vom asculta 
Şi proverbe, zicători 
Cum e datina la noi.  
A fost odată un copilaş 
Născut într-o poiată 
Departe, afară din oraş 
Şi-atât era de drăgălaş 
Că mii şi mii de îngeraşi 
Au coborât să-l vadă. 
Astăzi vin să-mi plec genunchii 
Înaintea ieslei tale, 
Copilaş din altă lume, 
Obosit de frig şi cale.  
Şi-mi plec inima şi faţa, 
Copilaş din zarea albastră 
Şi mă-nchin cu umilinţă 
Călător prin lumea noastră. 
Nu am smirnă ca şi magii, 
Nici tămâie şi nici aur, 
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Lacrima de fericire 
Îmi e singurul tezaur. 
Ţi-o aduc acum-nainte, 
Cu sfială şi ruşine, 
Ai venit cu a ta blândeţe 
Să porţi crucea pentru mine.  
Acum în versuri şi cântare 
Vom povesti cum s-a-ntâmplat 
Vestea cea mare: 
Într-o ţară-ndepărtată, 
Betleeem intitulată, 
Un om cu povara sa 
Amărât la porţi bătea. 
Dumnezeu a hotărât 
Ca tatăl de pe pământ 
Să fie un om cinstit 
Şi pe Iosif l-a găsit 
Şi a vrut ca Fiul Sfânt 
Să se nască pe pământ 
Şi-a ales-o pe Maria 
Pentru fiul său, Mesia.  
Iosif şi Maria lui, 
Din chiar mila Cerului 
Trebuiau să împlinească 
Voia Domnului cerească. 
Îi rugau pe toţi fierbinte 
Şi cu paşnice cuvinte 
Să-i primească peste noapte 
Căci pruncul li se va naşte. 
Oamenii nu au putut, 
Să-i primească nu au vrut, 
Le-au trântit uşa în nas 
Şi în frig ei au rămas.  
Obosiţi şi supăraţi, 
Părăsiţi de ai lor fraţi, 
Iosif şi Maria lui 
Au ajuns pe înserat 
La o margine de sat 
Şi-ntr-un staul au intrat. 
Şi acolo pe fân, jos, 

S-a născut Domnul Hristos. 
De atunci în seara de Crăciun 
Creştinul împarte ce-i mai bun, 
Sărbătorind cum se cuvine 
Această naştere divină.  
Noapte de vis,timp preasfânt,  
 Toate dorm pe-acest pământ  
 Două inimi veghează  
 Pruncul dulce visează  
 într-un leagăn de cânt  
 Noapte de vis,timp preasfânt,  
 Dumnezeu zâmbește blând,  
 Pieptul îi varsă iubire  
 Nouă ne dă mântuire  
 Pace în lume-adâcind! 
 Haideţi cu toţii în grabă, 
Pruncului Sfânt noi să-i dăm  
Dragostea noastră întreagă, 
Glorie în veci să-i cântăm.  
Iisus se naşte astăzi 
În peşterile lumii, 
În ochii noştri limpezi, 
În raza blând-a lumii. 
În fiecare casă 
Cu licăriri de soare, 
În pâinea de pe masă, 
În fulgul de ninsoare. 
Iisus se naşte astăzi 
Să-i punem la picioare 
Lumina rugăciunii  
Şi-o limpede cântare.  
Dragă mamă, dragă tată, 
După datini de altă dată 
Azi v- aduc urări de bine 
Pentru anul care vine. 
Să trăiţi și să munciţi 
Sănătoşi şi fericiţi, 
Tot la fel să mă iubiţi, 
Tot la fel de dragi să-mi fiţi! 

Deşi în acest secol lumea a reuşit să cunoască viteze de deplasare neobişnuite, cel mai repede 
aleargă totuşi timpul. Nimeni n-a reuşit încă să-l ajungă din urmă. 

Peste puţine zile el ne va aduce în faţa unui drum nou – anul 2019, care chiar dacă este atât de 
aproape, ne pare plin de mistere.  

Cum va fi noul an? Aşa cum îl vor face oamenii.  
Ne-am dori mult ca el să fie plin de lumină, de pace şi de progres, omul simţindu-se şi în 

continuare centrul universului.  
Lăsaţi magia să vă cuprindă şi să vă poarte pe aripile sale până veţi atinge cu degetele bolta 

cerească şi culegeţi un strop de binecuvântare pentru a o duce în casele şi inimile voastre… 
Deschideţi uşile şi lăsaţi spiritul Crăciunului să intre în casă ! Deschideţi-vă inimile şi lăsaţi 

Bucuria şi Împlinirea să vă intre în suflet !  
Vă urăm în anul care vine să aveţi parte de sănătate, bunătate şi pace.  
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ACTIVITÃŢILE EXTRAŞCOLARE – O PROVOCARE CU DUBLÃ 
MOTIVAŢIE 

 
PROFESOR LIMBA FRANCEZÃ –ROSANA IVAN 

COLEGIUL “NAŢIONAL GH.M.MURGOCI” BRÃILA 
 
 Didactica,orientată către dobândirea de abilităti a elevilor are ȋn vedere finalităţi socio-

culturale,cognitive,comunicative,etc. 
Din perspectiva profesorului de limba franceză, plaja de procedee,metode, stategii şi materiale 

didactice, este extrem de ofertantă, “luxuriantă” chiar, iar să atragi elevii in mirajul francofon cu 
stereotipuri vetuste,ȋnsă, nu mai este demult un demers dezirabil de abordat. 

 Imaginea profesorului de franceză rigid,care ȋnroşeşte pagina elevului cu pixul, corectând 
accentele aşezate greşit şi desinenţele verbale, conjugarea verbelor pe table scoase cu totul din 
context şi fredonarea şansonetelor ce au ajuns fundal muzical pentru reclame bizare trebuie 
updatată. 

Site-urile de ȋnvăţare a FLE, platformele dedicate cadrelor didactice, programele de tip 
TV5Monde ȋi invită pe cei preocupaţi de modernizarea şi eficientizarea ȋnvăţării să exploreze şi să 
exploateze materiale din lumea ȋntreagă. 

 Elevii noştri ȋşi doresc să fie proactivi,să inveţe descoperind şi devenind parteneri ai actului 
de predare. 

Programa oferă, prin tematică,libertatea de a alege documente, de a adapta texte, de a concepe 
sau folosi baterii de exerciţii on-line. 

Plecând de la un suport audio (de preferat cântece care intră ȋn câmpul lor de interes,dacă nu 
prin temă, obligatoriu prin gen muzical), se poate ȋnvăţa aproape orice secvenţă gramaticală. 

Filmele,de la cele clasice până la cele promovate de noul val de cineaşti, se identifică ca 
pretext pentru conversaţiile spontane pe care profesorul le obţine greu de la grupa de elevi. 

Dar cel mai des observăm dorinţa copiilor de a ȋnvăţa ȋntr-o colectivitate non-formală, ȋn afara 
programului şcolar.Fie că este vorba despre sărbătorile tradiţionale româneşti sau care aparţin altor 
spaţii culturale, disponibilitatea profesorului şi proiectarea unei activităţi se impun ca punct de 
plecare. 

În acest caz,elevii se simt creatori şi posesori ai unor proiecte care le datorează entuziasmul şi 
bucuria lucrului în echipă,descoperirea propriilor abilităţi ȋn afara limbii franceze stricto senso şi 
pentru care erau, poate, a priori descalificaţi. 

Unii dovedesc calităţi incontestabile de leaderi , de jurnalişti,altii performează ca buni 
organizatori, cei talentaţi au ocazia de a deveni vizibili ȋn rândul colegilor, iar creativii scriu scenete 
curajoase sau poezii. 

 Oricum ar fi, responsabilizarea şi ȋncurajarea din partea profesorului sunt fundamente pentru 
o orientare modernă, pertinentă şi viabilă pentru atragerea educabililor de partea ȋnvăţării. 

Validarea propriilor competenţe este esenţială pentru elevii adolescenţi care se află in plin 
proces de formare.Încrederea,urmată de evoluţie personală şi profesională devine sarcină de lucru a 
şcolii, ca o dublare a datoriei pe care o are mediul familial. 

Observarea dinamicii elevilor pe o perioadă didactică ce se ȋntinde pe 20 de ani m-a condus 
către ideea de a le deschide tinerilor o cale firească, complementară universului lor socio-cultural, 
cu un parcurs nesancţionabil la fiecare pas şi finalizată cu aprecieri. 

 Proiectul extraşcolar datorat unei sărbători importante, Crăciunul, de exemplu, pe care ȋl 
gândim ȋmpreună, ne ambiţionează sa concepem mai multe etape, ȋn funcţie de aptitudini şi 
disponibilităţi. 

Pregătirea celui de-al treilea număr al revistei “ Épiscolaire”, cu un cuprins conceput de elevii 
clasei a X a (articole despre scriitori,noutăţi editoriale şi cinematografice,destinaţii pentru vacanţa 
de iarnă, legendele şi semnificaţiile Crăciunului, interviuri cu profesorii,etc), deschiderea unui canal 
de You Tube cu un vlog despre trucuri pentru ȋnvăţarea limbii franceze, dar şi imagini suprinse ȋn 
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febra pregătirii pentru Craciun şi a sărbatorilor de iarnă versus pregătirile francezilor cu aceeaşi 
ocazie,momente artistice inedite ( reinterpretarea unor scene clasice de teatru, karaoke) reprezintă o 
varianta de lucru suplimentară la programa şcolară, dacă ne dorim ca şcoala să ȋşi atingă obiectivele 
iar elevii să posede cunoştinţe de cultură generală. 
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Crăciunul, tradiţie şi bucurie la români 
 

Rosca Cristina 
 

 Tradiţiile româneşti constituie una din valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului 
român şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.  

 Obiceiurile tradiţionale româneşti - sunt un mecanism creator şi păstrător de ordine, un 
mecanism creator de cultură.  

Un loc aparte in bogatele tradiţii şi obiceiuri româneşti îl ocupă sărbătorile ciclului de iarnă , 
care încep cu Sfântul Andrei , urmat de Crăciun (Naşterea Domnului), Anul Nou (Sf.Vasile) şi 
Boboteaza. Ele sunt însoţite de ceremoniale spectaculoase , ce au o funcţie educativă , şi dezvoltă la 
oameni sentimentul de mândrie faţă de tradiţiiile strămoşeşti, cu credinţa în Dumnezeu şi sunt 
transmise din generaţie în generaţie. În toate zonele istorice ale României, în centrul sărbătorilor de 
iarnă, se află familia şi speranţa într-un an mai bun şi mai prosper. 

 Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea Postului Crăciunului (15 noiembrie) 
şi ţin pînă la Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri , diferite de la o zonă la 
alta , având în centru marile sărbători creştine prăznuite în această perioadă. Repertoriul tradiţional 
al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe langă colindele propriu-zise_-,cântece de stea, 
vifleemul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (turca, cerbul, brezaia), teatrul popular, 
dansuri (căluţii, căluşerii) şi o seamă de datini, practice, superstitii, ziceri, sfaturi cu originea în 
credinţe şi mituri străvechi sau creştine 

Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a  
acestui neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase 

s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de sărbătorirea Anului Nou.  
 Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile, copiii umblă cu,, Steaua’’ , cântând 

colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. Pe langă colindatul propriu-zis, se joacă 
şi piese inspirate de evenimentul Naşterii Domnului. De un pitoresc aparte este piesa ,,Irozii” sau 
,,Vicleimul care reproduce întâlnirea Magilor cu regele Irod şi conflictul pe tema aflării Noului 
Împărat, vestit de steaua care li s-a arătat la răsărit. Un alt obicei care ţine, de la Crăciun până la 
Anul Nou pe care îl practică flăcăii este ,,Capra’’ sau ,,Turca’’ cum se numeşte în Moldova şi 
Ardeal. În Muntenia şi Oltenia capra este numită,,Brezia ''  

 Oamenii din toată lumea se bucură! Luna decembrie e prea scurtă pentru atâta bucurie: 
magazine specializate care fac pregătiri şi vânzări tot anul,cumpărături, repetiţii,împachetat 
cadouri,împodobit casele,scris felicitări,reculegere,speranţă,distracţie,steluţe,clopoţei,elfi,oameni de 
zăpadă, iederă,brazi împodobiţi,figurine de turtă dulce,cozonaci,bomboane,brazi argintii,jucării din 
lemn,asini,cămile,reni,îngeri,păstori,magi.O Fecioară şi un prunc în Iesle.Sărbătoarea naşterii 
pruncului Iisus din Bethleem,asociată cu ritualurile prin care Dumnezeu a devenit om. 

 Copiii iubesc cel mai mult sărbătorile creştine, îşi îmbunătăţesc cunpştinţele prin aflarea mai 
multor poveşti, legende despre trecutul neamului nostru. Totodată le plac şi mai mult sărbătorile 
creştineşti nu pentru latura lor religioasă,ci pentru latura laică-venirea lui Moş Nicolae, Moş 
Crăciun şi de aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru 
Dumnezeau şi pentru semeni. 

 Obiceiul cel mai iubit de copii: datina Bradului de Crăciun - o practică veche, pe care unii o 
consideră chiar mai veche decât creştinismul şi care simbolizează,,pomul vieţii.`` 

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei; este ocazia când toţi se reunesc, părinţi, 
copii, nepoţi îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că 
prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. Să ȋncercăm să reȋnviem 
tradiţia să promovăm obiceiurile și cȃntul popular ȋn sufletul generaţiilor tinere. Autenticitatea, 
concepţia despre lume şi viaţă, întreaga spiritualitate a unui neam se reflect în folclorul său. Acesta 
“constituie într-un fel, prin rădăcinile sale arhaice,preistoria literară, muzicală şi coregrafică a unui 
popor.  

 Am învăţat să fim mai buni cu cine merită,să respectăm,şă apreciem, să oferim celor ce ne 
sunt alături! 
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Activități educative 
 

Profesor de religie: Georgeta Roșca 
 
În cadrul proiectului „Elevii Îl iubesc pe Dumnezeu” , elevii de la Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” Baia Mare și elevii de la Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare 
desfășoară diverse activități pe parcursulul anului școlar 2018/2019. 

Scopul activităţilor este inițierea unor parteneriate educationale care să contribuie la 
formarea elevilor prin valorificarea talententului lor artistic în vederea cultivării creativității, a 
promovarii culturii și a dreptei credințe.  

Prin realizarea acestor activități dorim să arătam caracterul interdisciplinar al orei de 
Religie cu celelalte discipline umaniste și vocaționale. Prin materialele concepute prin creație 
plastică, dar și prin creație literară, teatru religios, colinde și cântări religioase, se realizează și 
o încadrare tematic-liturgică. Astfel, materialele se realizează ținând cont și de Sărbătorile 
religioase creștin-ortodoxe cu datinile lor. Spiritul de echipă, colaborarea, intercunoașterea, 
lărgirea orizontului cultural și religios vor fi stimulate în activitățile propuse. Se pune accent 
pe pregătirea pentru participarea activă la marile sărbători creștine și dezvoltarea simţului 
aristic-religios. Astfel, elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare au pregătit 
și au prezentat sceneta „Vestea Nașterii Domnului” , în cadrul Manifestarii cultural-religioase 
„DE NAȘTEREA DOMNULUI” , ediția a XIX –a , de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” 
din Baia Mare, din data de 8 decembrie 2018, obținând Premiul I. 

 
 
 

 

 
 
De asemenea, elevii de la Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare s-au implicat în 

activitățile propuse în această perioadă, iar la învitația Primăriei, au participat în mod deosebit, cu 
bucurie la „Colindul de la Primăria Baia Mare”, în data de 13.12.2018 . 
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Referindu-se la noaptea de Crăciun, printre altele, un elev a subliniat: „Aceasta este o noapte 

specială, în care poți întâlni o persoană specială! Este vorba de copilul care ai fost! Uită pentru o 
noapte grijile și retrăiește miracolul nopții de Crăciun!” (Nuszer Mihai, clasa a IX-a G, Colegiul 
Național „Mihai Eminescu” Baia Mare) 
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DESCHIDE UŞA, CREŞTINE! 
 

ROSU DANIELA 
 
 DECOR: se improvizeazã o camerã ţãrãneascã in care se vor afla un pat ţãrãnesc,pe jos un 

ţolişor, o masã pe care se aflã o faţã de masã. Pe masã sunt asezate intr-un coş mere,pe o farfurie se 
aflã cozonac,covrigi ,nuci şi pe o tavã sunt pahare. Gazdele sunt asezate in jurul mesei, așteptând 
colindãtorii. 

 
PERSONAJELE: 
 Gazdele - fetiţa 
 - bãiatul 
BÃIATUL: Oaspeţi dragi ,bine-aţi venit! 
 În seara asta-i sărbătoare 
 Pentru întreaga suflare 
 Astă seară-i seară sfântă 
 Când colindele se cântă! 
 E seara de Ajun 
 A bătrânului Crăciun! 
 Astăzi noi v-am pregătit 
 Obiceiul strămoşesc 
 În grai dulce românesc. 
FETIŢA : Crăciunul ce acum vine 
 Ne-a gãsit cu masa plinã, 
 Casã nouã ingrjitã 
 Pentru oaspeţi pregãtitã  
 Am pus pâine ,vin pe masã  
 Cã astãzi din casã in casã 
 Iarãşi vin colindãtori  
 Cã asa-i de sãrbãtori.  
BĂIATUL: Noi gazdele primitoare, 
 Ne-am gãtit de sãrbãtoare 
 Sã primim colindãtori 
 Fete mândre şi feciori. 
(Un grup de colindãtori sosesc la uşã ) 
Un copil din grup: Sã fii gazdã sãnãtoasã 
 Ne primeşti colinda noastrã ? 
GAZDA: Vã primim ! 
 Vã primim ! 
Grupul de colindãtori : “Deshide uşa, 

creştine “ 
GAZDA: Haideţi, oameni buni, poftiţi! 
 Lângă noi acum să fiţi 
 Că-i seara Ajunului, 
 Sfântului Crăciunului! 
COLINDATORII: 
Bună seara, gospodari, 
V-au venit colindători 
Şi deschideţi porţile, 
Că de-aseară stăm pe-afară, 
Picioarele ne-ngheţară! 
Streşinile au picurat 

Şi ne-a nins, şi ne-a plouat. 
Lasă-ne gazdă în casă 
Că-i neaua pân’ la fereastră, 
Iar noi suntem mititei 
Şi ne latră câinii răi! 
Slobozâ-ne gazdă-n casă 
C-afară plouă de varsă 
Noi în casă de-om intra 
Frumos te vom colinda. 
Colindă de-a lui Hristos 
Să vă fie cu folos! 
COLIND “ Am plecat să colindăm” 
 
Iată că am îndrăznit 
Cu colindul am pornit 
Ca să facem pomenire 
Despre a lui Hristos venire. 
Ce spune domnia voastră, 
Va primi colinda noastră? 
GAZDELE Ați venit să colindați? 
 Haideți și ne prezentați 
 Vestea pe care-o purtați. 
Noi suntem veselii colindători 
Şi an de an, de Sărbători 
Venim în fiecare casă 
Să aducem o veste frumoasă. 
Şi-n astă seară de lumină 
Să-l aşteptăm pe Moş să vină, 
Să vă spunem tuturor 
Multe colinde în cor, 
Naşterea lui Iisus să o vestim 
Şi despre el să povestim. 
A fost odată un copilaş 
Născut într-o poiată 
Departe, afară din oraş 
Şi-atât era de drăgălaş 
Că mii şi mii de îngeraşi 
Au coborât să-l vadă. 
COLIND: “ La Vifleem, colo-n jos” 
Acum în versuri şi cântare 
Vom povesti cum s-a-ntâmplat 
Vestea cea mare: 
Într-o ţară-ndepărtată, 
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Betleeem intitulată, 
Un om cu povara sa 
Amărât la porţi bătea. 
Dumnezeu a hotărât 
Ca tatăl de pe pământ 
Să fie un om cinstit 
Şi pe Iosif l-a găsit 
Şi a vrut ca Fiul Sfânt 
Să se nască pe pământ 
Şi-a ales-o pe Maria 
Pentru fiul său, Mesia. 
Iosif şi Maria lui, 
Din chiar mila Cerului 
Trebuiau să împlinească 
Voia Domnului cerească. 
Îi rugau pe toţi fierbinte 
Şi cu paşnice cuvinte 
Să-i primească peste noapte 
Căci pruncul li se va naşte. 
Oamenii nu au putut, 
Să-i primească nu au vrut, 
Le-au trântit uşa în nas 
Şi în frig ei au rămas. 
Obosiţi şi supăraţi, 
Părăsiţi de ai lor fraţi, 
Iosif şi Maria lui 
Au ajuns pe înserat 
La o margine de sat 

Şi-ntr-un staul au intrat. 
Şi acolo pe fân, jos, 
S-a născut Domnul Hristos. 
De atunci în seara de Crăciun 
Creştinul împarte ce-i mai bun, 
Sărbătorind cum se cuvine 
Această naştere divină. 
COLIND “ Astăzi s-a născut Hristos” 
FETIŢA GAZDÃ :Colinda a fost primitã 
 Şi acum e rãsplãtitã 
 Cu mere şi covrigei 
 Cã aşa e-n obicei. 
Un copil din grup: Rãmâi gazdã sãnãtoasã 
 Noi plecãm la altã casã 
 Iar la anul care vine  
 Ne-aşteptaţi tot aşa bine. 
 Cãci noi iarãşi vom umbla 
 Pe la case a colinda. 
(Grupul de colindãtori pleacã) 
FETIŢA GAZDÃ :  
(Imparte mere si nuci la colindãtori) 

- Dragi copii , veniţi la masã , 
 Sã primiţi rãsplata noastrã! 
 Iar dacã ne-om aseza 
 Impreunã-om colinda. 
( Colindã impreunã o colindã cunoscutã.  
(Copiii pleacã spunând in cor : “Sãrbãtori 

fericite”.) 
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SPIRITUL CRĂCIUNULUI ÎN CASELE ROMÂNILOR 
 

Profesor înv.primar ROŞU MITINA 
Liceul Teoretic ,,Marin Preda” Turnu Măgurele 

 
,,Datinile sau obiceiurile sunt drumurile cele mari ale societăţilor” Nicolae Iorga - 
 
 În fiecare an când trecem pragul toamnei şi intrăm în mirificul ţinut al iernii, zăvoarele 

fermecate, ce ne-au încătuşat fiinţa încep să se topească. 
 E timp de poem la gura sobei, timp când la poarta inimilor noastre încep să bată colindătorii, 

timp al bucuriilor venite din seninul gândurilor luminate de minunea naşterii Copilului Sfânt. Este 
timpul troienirilor în clinchetul clopoţeilor stelari cu săniile speranţelor gonind spre visul dalb. 

 Sfintele Sărbători ne aduc împreună în casa Bucuriei şi a Iubirii. 
 Istoria Crăciunului îşi întinde ,,ramurile”cu aproximativ 4000 de ani în urmă. Focuri 

strălucitoare înălţate spre cer, ritualul de a dărui celor din jur, parade fastuoase, colindători din 
aşezare-n aşezare, mese îmbelşugate şi diferita procesiuni religioase pot fi regăsite chiar în cele mai 
îndepărtate perioade ale antichităţii. 

 Naşterea Domnului este denumită la români printr-un cuvânt specific numai poporului 
nostru: Crăciun. Se crede că termenul provine din latinescul ,,creatione”, adică născut la începutul 
erei creştine. 

 Sfintele Sărbători aduc cu sine un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în 
realizări artistice, literare, muzicale, coregrafice. 

Colindele, cântecele de stea, urările de belşug şi recoltă bogată ( Pluguşorul, Sorcova), 
jocurile cu măşti ( Capra, Cerbul, Brezaia, Ţurca) sunt manifestări folclorice care fac din sărbătorile 
de iarnă unele dintre cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. 

Colindatul este un obicei stăvechi. Cei dintâi colindători au fost cei trei magi: Gaşpar, 
Melchior şi Baltazar, care mergând după stea, au ajuns în ieslea unde S-a născut Pruncul Iisus. 

Spiritul Crăciunului ne învăluie când în aer pluteşte glasul colindelor: 
,,Colinde, colinde,/E vremea colindelor,/Căci gheaţa se-ntinde 
 Asemeni oglinzilor.” 
 Românul, dacă e român trebuie să fie mesager al Naşterii Domnului, păstrând datinile şi 

obiceiurile venite din timpuri străvechi. 
 Dar…sărbătorile noastre au nevoie de oameni care să reînvie tradiţia străbună şi…cine poate 

să o facă mai bine decât noi, dascălii într+un strâns parteneriat cu familiile copiilor. 
 La orele de curs sau în cadrul activităţilor extracurriculare, prin intermediul textelor 

Colindelor, Sorcovei, Pluguşorului, elevii primesc informaţii despre îndeletnicirile străvechi ale 
poporului român. 

 Prin abordarea transdisciplinară a temei ,, Crăciunul vine din moşi strămoşi” am valorificat 
zestrea de tradiţii şi obiceiuri la români. Proiectul se desfăşoară pe parcursul lunii decembrie si 
implică în mare măsură părinţii elevilor. 

 Prin acest proiect urmăresc promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a 
părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, 
reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii 
principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup;  
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
 Obiective: - cunoaşterea tradiţiilor de Crăciun; exersarea unor valori ca respectul faţă de 

tradiţiile religioase şi populare. 
 Limba română: lecturi şi legende despre Crăciun, memorizări, compuneri, dramatizări, 

tradiţii şi obiceiuri din zona noastră. 
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 Ştiinţe ale naturii: calendarul naturii, bradul, copacul cel mai iubit la români. 
 Educaţie plastică: realizarea de lucrări cu tematică specifică sărbătorilor de Crăciun, pictarea 

unor icoane, participarea la diferite concursuri locale, naţionale şi internaţionale care se desfăşoară 
în această perioadă. 

 Educaţie muzicală: audiţii muzicale, pregătirea unui repertoriu de colinde. 
 Abilităţi practice: confecţionarea unor ornamente şi pavoazarea sălii de clasă, împodobirea 

bradului, realizarea de colaje. 
 În cadrul serbării de Crăciun, copiii îşi afirmă talentul, aptitudinile artistice, dar şi trăirile şi 

renaşterea de fiecare dată a spiritului Crăciunului. Dascălii şi părinţii aduc prezenţa lui Moş Crăciun 
în sufletele copiilor şi îi pregătesc pentru marea sărbătoare a Creştinităţii. Părintii sunt implicati in 
procurarea costumelor populare, a măstilor specifice anumitor obiceiuri a darurilor pe care le vor 
primi colindatorii. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi 
chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, 
atunci când am organizat târguri de prăjituri, de felicitari si alte decoratiuni. 

Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă a acestei 
moşteniri.Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi 
extraşcolare realizăm un important act cultural şi educativ. 

Prin varietatea folclorului, copiii pot să cunoască, să înţeleagă şi să preţuiască mai mult 
trecutul glorios al poporului nostru, ocupaţia,obiceiurile,sentimentele ,năzuinţele generaţiilor de ieri 
. 

 În această perioadă ne amintim şi suntem alături de cei dragi, aducem în case şi în suflete 
spiritul sărbătorilor care ne va însoţi tot anul, dragostea pentru semenii noştri. 

 Acum, în prag de sărbătoare, la case de români răsună ca un cânt divin colindele ce vin din 
străbuni. 

,, Veniţi cu toţi să-ntâmpinăm 
În graiul nostru românesc 
Pe-Acel ce-n lume a venit 
Copil, cu chipul Lui cel blând!” 
 
Bibliografie: 
-Irina Nicolau, ,,Ghidul sărbătorilor romîneşti”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998; 
-Tudor Pamfile, ,,Sărbătorile la români”, Ed. Saeculum, 1997. 
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Iata vine Mos Craciun 
Serbare grupa mijlocie 

 
Prof. Rotar Emilia, Gradinita P.P. 1 Arad 

 
TOTI COPIII 
 
Bine ati venit dragi invitati! 
Cu noi un pic sa va distrait 
Sa fiti din nou copii ca noi 
Si sa uitati de nevoi. 
Un pom de iarna impodobit 
De acuma pregatit  
Ne spune ca va sosi 
Si indata va veni 
Mos Craciun cel mult dorit 
Care de toti e indragit! 
 
Din cer ninge linistit 
Peste case, pomi si garduri 
Iata fulgii ne-au soptit 
Ca sa nu mai stam pe ganduri  
Ne-am gandit sa-mpodobim 
Cat mai vessel sala noastra 
Sa vedeti cat va iubim 
Poftiti la serbarea noastra! 
 
Asta noapte, zana buna, 
mi-a pus o crenguta-n mana 
O crenguta fermecata 
Veti vedea indata, 
Trei dorinte-ndeplineste 
Si-apoi vraja se sfarseste 
Cine-I bun sa se gandeasca 
O dorinta sa rosteasca. 
 
Roaga ramura de brad 
S-arate fulgii cum cad 
Alb covor sa se astearna 
Pentru jocuri dragi de iarna! 
 
Sssst!...Maicuta gerului 
Cu manuta inghetata 
Bate-n poarta cerului 
Si intreaba suparata 
-Unde-s stelele de sus? 
-Iaca nu-s! 
Vantul rau le-a spulberat  
Si le-mprastie prin sat! 
 
Uite una! S-a desprins 
Dintr-o margine de nor 

Si coboara-ncetisor 
-Oare-a nins? 
E un fulg si cel dintai 
Ce aduce vant, ninsoare 
Drumuri albe peste vai 
Ras curat in ochii tai 
Sanioare, zurgalai! 
 
Noi suntem fulgusori de nea 
Plutim, ne leganam in vant 
Si ne asternem pe pamant 
Hai veniti cu toti la derdelus 
C-am intins covor de plus! 
 
Ca niste fluturi albi, incetisor 
Ne rotim cu toti in zbor 
Spre pamant cobor alene 
Si ne agatam de gene 
Daca ne privesti nitel 
Vezi stelute fel de fel! 
 
Noi facem pentru oamenii de nea 
Hainute moi de catifea 
Cat mai frumos voi sa-i modelati 
Si-n jurul lor sa radeti , sa cantati! 
 
DANSUL FULGILOR DE NEA 
 
E convinsa toata lumea 
Esti crenguta fermecata 
O dorinta ai si indeplinit 
La a doua v-ati gandit? 
Sa vina aici pe scena 
Stand batosi ca la parada 
Grasii oameni de zapada 
Si bradutu-mpodobit 
Pentru Mosu pregatit! 
 
DORINTA 2 
 
Fulgii albi incep sa cada 
Facem omul de zapada 
Bulgari noi rostogolim 
Si din trei noi construim 
Intr-o ordine precisa 
Ca o regula nescrisa! 
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Bulgarele cel mai mare 
Tine loc de temelii 
Si acum cu veselie 
Punem partea mijlocie 
Iar bulgarele mititel 
Vine sus ca-i usurel. 
 
Punem si o oala veche 
Rasturnata pe-o ureche 
Ochii sunt ca doi taciuni, 
Am si nasturi de carbuni, 
Si-i mai pun si un nas ros 
Ca o creasta de cocos. 
Omul de zapada-i gata 
Hai cu toti sa facem roate 
Sa-i cantam in cor, copii 
Si sa-i spunem poezii! 
 
DORINTA 3  
 
Acum si-a treia, ultima dorinta 
Am vrea s-o-ndeplinesti de-i cu putinta 
Crenguta vrajita si draga 
Copiii de aici te roaga 
Sa vina Mos Craciun in orice ceas 
Si mai dorim de nu-i cu suparare 
Sa vina Mos Craciun si la serbare 
Din inima sa-i facem o urare! 
 
Si acuma dragi parinti 
Vreau sa va anunt ceva 
Tot anul noi am fost cumiti 
Am fost buni, ascultatori 
Si la gradi silitori 
Va spunem ca nu cumva 
Sa uitati sa ne-ajutati 
Sa scriem cate-o scrisoare 
Pentru Mosul cel iubit 
Care vine pe ninsoare 
Cu bradul impodobit 
Si cu daruri minunate 
Pentru fiecare in parte! 
 
Dragul nostru Mos Craciun 
Stau cu lampa dinainte 
Si astern pe coala alba 
Rugamintea mea fierbinte 
Mi-ar placea sa am o carte 
Cu pitici poznasi si ursi 
Sa ii citesc bunicii seara  
Cand lucreaza la manusi 
 

Mos Craciune, Mos Craciune 
Uite ce-as dori sa-ti spun 
Pe la mine daca vii, 
Sa-mi aduci doar bucurii 
Pentru mama, pentru tata! 
Jucarii sa nu-mi aduci 
Insa..daca nu te superi, 
Una mica n-ar strica 
Dar asta e treaba ta! 
 
In atatia ani de-a randul 
Mos Craciune, Mos Craciune 
Mi-ai citit in taina gandul 
Si-n noaptea de Craciun 
Mi-ai trimis un inger bun 
Multe daruri mi-ai adus 
Cand dormeam in visuri dus 
Uite ce te rog acum: 
Sa te-abati putin din drum 
Si din sacul frmecat 
Parte buna sa le faci 
Si copiilor saraci 
Apoi te-as ruga fierbinte 
Adu-ti si de mine-aminte! 
 
Stiu ca Mosului ii plac 
Cantecele poezii 
Haideti dar acum copii 
Sa cantam , poate-o sa cina 
Chiar acum cu voie buna 
Incarcat cu jucarii! 
 
CANTEC : ZURGALAI, ZURGALAI 
 
I. Seara-i de mister 
Bradu-i luminat 
Ard stelute-n el 
Totu-i minunat 
Hota-i e copii 
Bradu-i la mijloc 
Si ateapta-asteapta toti 
S-auda cioc, cioc, cioc 
 
R: Zurgalai, zurgalai 
Veseli zurgalai 
Se aud de prin campii 
Peste munti si vai 
Vine iar si la noi 
Mosul bun si bland 
Sa cantam, sa dansam 
Pentru Mos Craciun – bis 
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II. sacul lui cel plin 
Iata s-a golit 
Daruri pentru toti 
Tot ce ne-am dorit 
Anul viitor 
Iarasi va veni 
Dar pana atunci 
Tare mult va fi! 
 
R: Zurgalai, zurgalai 
Veseli zurgalai 
Se aud de prin campii 
Peste munti si vai 
Vine iar si la noi 
Mosul bun si bland 
Sa cantam, sa dansam 
Pentru Mos Craciun – bis 
 
Mama draga. Mos Craciun 
De ce este-asa de bun? 
De ce-aduce jucarii 
Si bomboane la copii? 
Stiu ca ma iubeste mult 
Si taticul cand ascult 
Si tu mamicuta mea 
Nu prea esti cu mine rea 
Dar mamico, Mos Craciun 
Parca tot este mai bun! 
 
Mos Craciun m-a rsfatat 
Si deloc nu m-a certat 
Vezi tu mama, drept sa-ti spun 
Il iubesc pe Mos Craciun 
Ca-mi adduce ce-mi doresc 
Insa tot mai mult iubesc 
Pe taticul, pe mamica 
Fiindca ei ma ingrijesc 
Ca sa-nvat si ca sa cresc 
 
Mos Craciune sacul tau 
Este incarcat mereu 
In toti anii ne tot dai 
Si cand vii tot plin il ai 
Mos Craciun e smecher mare 
Are multe buzunaree 
Si-o desaga in spinare 
Ce-mi aduce mosul oare? 
 
Mos Craciune, Mos Craciune 
Sfantul nostrum bun si drag 
Vei veni si-n noaptea asta 
Sa ne bati in geam si-n prag? 

Va veni si-n noaptea asta 
La copiii toti pe rand 
Mos Craciun cu barba alba 
Si cu zambetul sau bland! 
 
Slava tie Mos Craciune  
Ce-n tot anul vii mereu 
Sa ne amintesti cuvantul 
Fiului lui Dumnezeu 
Noi am fost cuminti tot anul 
Si milosi am fost mereu 
Si in fiecare seara 
Ne-am rugat lui Dumnezeu! 
 
Mos Craciun e tare bun 
Incarcat vine pe drum 
Totdeauna se grabeste 
Oare el nu oboseste? 
L-as pofti sa stea la masa 
Dar umbla din casa-n casa 
Ca sa-mparta la copii 
Fel de fel de jucarii 
Mos Craciu eu iti doresc 
La multi ani sa ne traiesti! 
 
Mi-e draga bunica 
Mi-e drag si bunicul 
Mi-e draga mamica 
Mi-e drag si taticul 
Da iata ca azi in ajun 
Mi-e tare drag Mos Craciun 
Sa nu va fie cu suparare 
Pe el il doresc la serbare 
Cadouri sa imi aduca 
Sunt cea mai cuminte din grupa! 
 
Dragi copii din grupa mea 
Va mirati voi cum se poate 
Mos Craciun, din cer de-acolo 
Sa le stie chiar pe toate? 
Iata cum: va spunem noi 
Iarna, noaptea pe zapada 
El trimite cate-un inger 
La fereastra sa va vada 
 
Ingerii se uita-n casa 
Vad si-I spun…iar Mosul are 
Colo-n cer la el in tinda 
Pe genunchi o carte mare 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil si ce purtare 
Si de-acolo stie mosul 
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Ca-i istet nevoie mare! 
 
De ce sunt veseli toti acum? 
E sarbatoarea lui Craciun 
E ziua-n care ne-a sosit 
Din cer, copilul sfant iubit 

Pe drum numai colindatori 
Cu steaua in mii de culori 
Si pe la case de ajun 
Umbla iubitul Mos Craciun. 
 
TOTI COPIII Sarbatori fericite! 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
Serbările şcolare 

 
Prof. înv. primar: Enuţa Rotaru 

Şcoala Gimnazială nr.7 “Remus Opreanu”Constanţa 
 
 Ca manager al clasei a III-a, dar şi în calitate de consilier CPPE mi-am propus să valorific 

potenţialul educativ al activităţilor extraşcolare. Am luat în calcul și influența educaţiei informale , 
dar şi tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona 
informalului, a altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. Elevii devin din simple obiecte ale 
învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale propriei lor formări. Asupra acestora mi-
am concentrat atenţia atunci când mi-am proiectat activitățile extrașcolare. Responsabilitatea de 
manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută 
importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

 Ca activitate orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 
dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută 
a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup 
şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie coopereze/colaboreze pentru a descoperi şi a 
pune în valoare priceperile, talentul şi înclinaţiile copiilor. De aceea proiectarea unor activități 
extracurriculare în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “România, te iubim/ Centenar 
sărbătorim! ”,“ Magia Crăciunului”, “ Dor de Eminescu” sunt foarte îndrăgite de elevi și părinți, 
deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea 
materialelor necesare, a costumaţiei scenice, în pregătirea decorului specific activităţii. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare a reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Aceste activităţi reprezintă un mijloc eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, 
de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în 
condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor 
timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi 
părinţi, părinţi şi profesor. 

 Pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de Crăciun am pregătit un program artistic”Magia 
Crăciunului”, la care elevii au participat cu o deosebită plăcere şi emoţie, iar părinţii mi-au acordat 
tot sprijinul în închirierea unei săli de spectacol, implicarea în realizarea decorului şi recuzitei. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de impactul acestor activităţi 
asupra elevilor, de importanța școlii în viața copilului, în educaţia şi dezvoltarea sa socio-afectivă. 
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 Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Rotaru Maria-Mihaela, prof. limba și literatura română 
Școala Gimnazială Chinteni, jud. Cluj 

 
Școala: o lume pentru cei mici și pentru cei mari 
  Adesea formulele clișeizate ne invadează viața de zi cu zi... Trăim cu ele, ne-am obișnuit cu 

ele, sunt un pretext pentru ceea ce ne dorim. Aparent banala și mult întâlnita formulă 3 în 1 începe 
să se golească de sensul comun și capătă noi valențe dacă o folosim ca o definiție nonformală 
pentru școală. Putem noi afirma că școala este tărâmul unde se unesc trei forțe? Desigur.  

 Profesorii, copiii și părinții luptă împreună pentru realizarea unui ideal educațional. E o luptă 
pentru ca cei mici să își poată construi și ei, la rândul lor, șansa unui viitor mai bun, pentru ca, prin 
ei, lumea să își continue firul existențial. Cei mari sunt motorul societății, iar cei mici sunt sursa vie 
de idei, emoții și dorințe care dau speranță tuturor eforturilor.  

Școala nu fabrică în serie, ci îndrumă, clădește o direcție pavată inițial prin educația primită în 
familie. Oamenii nu au o gândire prefabricată, ci una care se construiește în timp, în mod unic, 
cunoașterea ducând la autocunoaștere, la analiza sinelui și a găsirii sensului în lume. Astfel, școala 
se bazează pe un pact între profesorii, copiii și părinții, care prin eforturi comune construiesc 
educația. Poate nu tot timpul rezultatele sunt pe măsura eforturilor, dar în permanență omul se află 
într-o luptă pentru a realiza ceva măreț.  

Pe lângă educația formală, cea informală și nonformală joacă și ele un rol foarte important, 
motiv pentru care activitățile educative realizate în diverse contexte de învățare oferă oportunități de 
îmbogățire a universului de cunoaștere și de cultivare a unor emoții variate. Școala nu are nevoie de 
părinți doar în calitate de agenți ai educației activi doar acasă, ci și în mediul formal în care intră 
elevii câteva ore din zi.  

Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții rezidă, în primul rând, în 
consolidarea relației dintre școală și părinți, prin încredere, implicare și sprijin. Cu cât această 
legătură este mai strânsă, cu atât elevii au șanse la o educație temeinică. La acest nivel, se remarcă 
toate activitățile de voluntariat, excursiile, vizitele, participările la spectacole și proiectele social-
culturale, care fără acordul și uneori fără susținerea părinților, nu ar fi posibile. 

Cu atât impactul asupra personalității elevilor este mai mare, cu cât implicarea efectivă a 
părinților în diverse activități educative se face vizibil simțită. Mai ales în învățământul primar și 
preșcolar, prezența părinților este importantă, pentru că șterge anumite bariere de comunicare, elevii 
fiind mai motivați ca prestanța lor să fie cât mai bună. Aici, sunt vrednice de menționare serbările 
școlare, consursurile și simpozioanele, spectacolele, expozițiile la care părinții sunt invitați să 
participe în public, să-și susțină și să-și aprecieze proprii copii. În calitate de martori ai implicării 
elevilor în diversele activități, deopotrivă părinții, elevii și profesorii simt satisfacția rezultatelor 
muncii la un nivel ridicat.  

Fie că este vorba la nivelul acestor parteneriate de susținerea părinților care își pun toate 
speranțele în copiii lor, de emoțiile constructive ale elevilor și de nevoia lor de a fi apreciați, de 
mulțumirea profesorilor de a crea noi contexte de învățare, de fapt totul este despre educație și ale 
sale trepte și despre sporirea încrederii în actul educativ care coboară de la stadiul de ideal la cel de 
acțiune realizabilă și dezirabilă, concretizată în măsura posibilităților, cu năzuința permanentă a 
creativității și a ameliorării calității. Prin toate activitățile realizate în parteneriat cu părinții, școala 
își schimbă imaginea în mentalul elevilor, devenind un spațiu al comunicării, al jocului ca înțelegere 
tacită, al bucuriei și al împărtășirii ideilor și emoțiilor, facilitând învățarea, deopotrivă pentru cei 
mici și pentru cei mari. 
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SERBĂRILE DIN GRĂDINIŢĂ,  
MIJLOC DE STIMULARE SOCIO – AFECTIVĂ 

 
Rujoiu Silvia Benonia – Prof. Consilier şcolar, 

 CMBRAE – Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
Oprea Daniela – Prof. Înv. Preşcolar,  

Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
 
Dezvoltarea socio–afectivă a copiilor preşcolari cuprinde o serie de obiective educaţionale 

fundamentale ce nu se limitează la o singură disciplină, ci pot fi realizate prin întreaga activitate din 
grădiniţă. 

Datorită diferenţelor individuale, fie ele cele constituţionale, fie de mediu social si de 
educaţie, în acest sens stabilirea unui model strict conturat pentru nivelul de maturitate socio – 
afecivă a copilului preşcolar nu e posibilă. Se poate observa că aceasta resimte trei necesităţi 
psihologice fundamentale a căror satisfacere permite dezvoltarea psihică normală, echilibrată şi îi 
facilitează procesul de maturizare emotională. Este vorba de: nevoia de securitate afectivă (de a iubi 
şi a se simţi iubit), nevoia de a se simţi util şi de a avea conştiinţa propriei valori, nevoia de a 
înţelege şi de a intui, incipient sensul propriei existenţe, cât şi sensul mediului în care trăieşte. 

Activităţile artistice contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor, îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoţii 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări şi emoţii. De asemenea, munca laolaltă 
contribuie la dezvoltarea simţului de raspundere al fiecărui copil şi al intregului colectiv prin dorinţe 
comune de a obţine rezultate bune, favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul 
repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. 

 Contactul cu un public prezent în număr mare sau mai mic la serbările din grădiniţă, trezeşte 
în copii energia latentă, exigenţa în ficare de a învinge greutăţile ivite, de a-şi stăpâni timiditatea, le 
cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune, iar pregatirea din timpul repetiţiilor 
contribuie la stimularea interesului pentru muncă şi a disciplinei muncii îndeplinite cu 
conştinciozitate. 

Importanţa manifestărilor artistice interpretative rezidă chiar şi în funcţiile acestora: cognitive 
şi cultural artistice, moral – civice şi de societate şi recreativ – distractive şi afective. Prin realizarea 
funcţiei cognitive sau cultural artistice, copiii iau contact cu valori culturale ale poporului nostru şi 
ale altor popoare cu valori multiple ale spiritualităţii universale. 

 Exercitându-şi funcţia de educaţie moral–civică şi de socializare,activitatea interpretativă 
contribuie la sprijinirea integrării sociale a copiilor prin formarea şi dezvoltarea sentimentelor, 
convingerilor şi atitudinilor necesare îndatoririlor ce revin tinerei generaţii, precum şi ale normelor 
de comportare şi convieţuire socială. 

 Funcţia distractiv–recreativă satisface una din importanţele trebuinţe ale copiilor şi anume 
aceea de refacere a echilibrului fizic de recreare şi deconectare. 

 Manifestările artistice reprezintă un prilej de evaluare a activităţilor ce le-au pregătit. Prin 
poeziile recitate, copiii dau dovadă că sunt obisnuiţi să vorbească corect, nuanţat, expresiv, folosind 
o mimică şi un ton cât mai adecvat, prin mişcările prezentate se va vedea stadiul coordonării cu 
ritmul muzicii, prin cantece se constată armonizarea cu ceilalţi, prin scenetele prezentate se vor 
vedea cunoştinţele şi starea empatică.  

 Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, lucruri, creează bună dispoziţie, 
favorizează dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă 
în conţinutul artistic prezentat precum şi în atmosfera sărbătoreasca ce se instalează cu acest prilej. 
De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea 
colectivului de copii, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin 
organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. Serbările în cadrul 
grădiniţei, au fost organizate cu ocazia sărbătorilor de iarna, 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia unor 
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actiuni din cadrul parteneriatelor educaţionale desfăşurate. De asemenea am organizat serbări de 
sfârşit de an şcolar. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor educaţiei estetice, a dezvoltării 
gustului pentru frumos şi nu în ultimul rând, a dezvoltării pe plan moral. 

Serbările din grădiniţă, activităţile artistice în general sunt o altfel de joacă, o joacă a „ micilor 
actori”, o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacţia ce se citeşte pe faţa lor cu ocazia 
interpretării unor roluri sau cu prilejul, recitărilor. 

 Viaţa afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalităţi. A te concentra 
asupra ei, a mecanismelor proprii de funcţionare constituie, de fapt, esenţa activităţii instructiv – 
educative a educatoarei în grădiniţa de copii, barometrul de apreciere a eficienţei acestei munci, 
chiar dacă roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. 

 
Bibliografie: 
1. Allport, Gordon, (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti; 
2. Cuciureanu, M., (2010), Educaţie timpurie. Integrarea copiilor în grădiniţă, ISE/PIM, 

Bucureşti; 
3. Preda, Viorica, (1999), Copilul şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti; 
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Rolul familie in educatia copiilor 
 

Inv. Rus Florica 
Scoala Gimnaziala Ilva Mare 

 
 In educarea ,,puiului de om”, parintii , educatorii, scoala si societatea, in general, sunt 

mijloace importante de educatie si instructie. 
 Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si 

modernizare rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care 
familia ocupa un loc privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele 
cunostinte, primele deprinderi dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-
stimulativ necesar debutului socio-familial. 

 Ca prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilitati clare si diverse. 
Intrebarea care se pune este ,daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea 

responsabilitatilor educative, daca este pregatita sa activeze constant ca un factor educativ. 
 Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent 

responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand 
rolul de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le 
lipsesc pregatirea psihopedagogica, experienta. 

 Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra 
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca 
fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba 
performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea 
propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In 
educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici 
decurg normal si celelalte. 

 In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul 
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul 
pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca 
cetatean, ca om. 

 Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra 
formarii lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, 
vorbele noastre, ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in 
formarea profilului moral al copilului. 

*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. 
Ce s-ar intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 
Atunci copilul creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se 
indeparteaza afectiv si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se 
nasc,,gastile “ si ,,bandele” de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in 
,,tabere”:unul sever si unul indulgent. Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, 
trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici un parinte pentru copilul sau. 

*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea 
copil va fi neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai 
drepturi, in timp ce parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari 
dificultati in colectivele de scoala sau mai tarziu la locul de munca. 

*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, 
teama de nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin 
vizite la domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si 
calm in ce mod si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie 
postura sfatuitorului si nu a judecatorului. 
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*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica 
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei 
insisi. Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor 
rezultate bune la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda 
a parintilor in legatura cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul 
educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si 
sobrietatea, larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in 
sfera formarii umane. 

Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si 
ploaia buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul” 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005 
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Profesor: Alina Rusu 
 
Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 

în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ Crăciunul 
în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, 
deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea 
materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este 
bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este 
COPILUL. 
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PROIECT DE PARTENERIAT ŞCOALĂ-FAMILIE 
 

RUSU HORAȚIU 
 
,,Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne oferă informaţii 

pentru interacţiunile viitoare, ne dezvoltă copetenţa intercunoaşterii.” 
TITLUL: ,,Am personalitate proprie şi comportament individualizat” 
 Data: anul şcolar 2017-2018 
 Coordonatori: Prof. Lascu Gabriela – diriginte clasa a VIII-a A 
 Prof. Rusu Horațiu - diriginte clasa a VIII a B 
 Colaboratori: Prof. pt. invatamant primar Borbely Simona – inv. cl. a IV a A 
 Prof. pt. invatamant primar Ciortea Dorina – inv. cl a III a A 
 Parteneri 
Liceul Teoretic Teius 
Primăria Orasului Teius 
Bisericile locale 
Poliţia Comunitară 
Dispensarul Medical Teius 
Asociatia de parinti a elevilor teiuseni 
Beneficiari 
Elevii claselor I-VIII 
Învăţătoarele şi diriginţii claselor respective 
Familiile elevilor 
Motivaţia 
 Proiectul a rezultat ca urmare a necesităţii dezvoltării încrederii în sine şi în ceilalţi ca bază a 

reuşitei, pentru a deveni mai conştienţi de adevăratul lor potenţial şi să se bucure de propriile 
succese obţinute prin munca proprie. 

 Succesul are la bază oamenii care ştiu să comunice, să raţioneze eficient, să opereze cu date 
multiple, să lucreze în echipe şi să demonstreze o puternică motivare pentru ceea ce fac. 

Scopul proiectului 
Proiectul are ca scop să creeze elevilor posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa în toate 

domeniile vieţii şcolare şi personale.  
Obiective  
a) elevii 
- implicarea elevilor în activităţi în concordanţă cu motivaţia, interesele şi aptitudinile lor ; 
- dezvoltarea capacităţii de comunicare şi interrelaţionare; 
- însuşirea unor norme de comportament moral-civic; 
- cultivarea spiritului de toleranţă; 
- dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere; 
b) cadrele didactice 
- împărtăşirea unei viziuni comune asupra nevoilor şi intereselor şcolii şi familiei; 
- crearea unui mediu educaţional care favorizează dezvoltarea unor trăsături pozitive de 

caracter; 
- realizarea unui management eficient la nivelul clasei şi a unei comunicări optime şcoală-

familie. 
c) părinţii şi ceilalţi parteneri 
- conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva 

dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă; 
- creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de şcoală pentru crearea unui mediu 

familial şi social sănătos; 
- rezolvarea problemelor prin găsirea unor soluţii în grup. 
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Activităţi 
1. Prelucrarea noului Regulament de ordine interioară – octombrie 2017 
2. Monitorizarea frecvenţei la cursuri – permanent; 
3. Întâlniri cu părinţii pentru discutarea problemelor legate de învăţătură şi disciplină 

(cand e cazul) 
4. ,,Optimizarea relaţiei părinte-adolescent” – material prezentat în cadrul şedinţelor cu 

părinţii claselor a VIII-a 
5. ,,Crăciunul – sărbătoarea românilor” – program artistic prezentat la Liceul Teoretic 

Teius– decembrie 2017 
6. ,,Colaborarea părinte-adolescent în perioada premergătoare tezelor – decembrie 2017, 

mai 2018 
7. ,,Consumul de droguri, alcool şi tutun la adolescenţi” – chestionare aplicate elevilor 

clasei a VIII a şi părinţilor lor- martie 2018 
8. ,,Violenţa în familie – cauze, forme, consecinţe, posibile remedii” –concurs de eseuri, 

desene, slogane anti - violenta– aprilie 2018 
Locul de desfăşurare 
- LICEUL TEORETIC TEIUS 
Impactul aşteptat 
- o viziune nouă asupra abordării problemelor educative; 
- motivarea elevilor în cunoaşterea propriei personalităţi, a punctelor tari şi a celor slabe ale 

propriului comportament; 
- creşterea prestigiului şcolii. 
Evaluarea proiectului 
- realizarea unei mape cu informaţii/ documente/ rezultate/ produse care pot fi utilizate în 

demararea unui alt proiect de acelaşi gen; 
- realizarea unui ,,buletin de informare” cuprinzând acţiuni şi rezultate realizate în cadrul 

proiectului; 
- realizarea unui album fotografic cu activităţile desfăşurate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
Prof.înv.preşcolar: RUSU SILVIA 

Grădiniţa cu PP IERNUT 
Loc.IERNUT 

 
 ,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită 
de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… 

 Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?”  
Irina Petrea 

 După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi 
educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se 
întrepătrundă.  

 Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. 
Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului 
în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.  

 A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, 
este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva 
problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe 
psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem 
datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o 
antrenăm în procesul educaţional. 

 Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. 

Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice 
consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, 
violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare 
adecvata şi respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump 
pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor 
problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi 
spiritual. 

 De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. 

Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, 
consultaţii, activităţi extracurriculare.  

 Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin 
corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit 
a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 

 Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie propria evaluator 
ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului 
din care face parte. 

 Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte 
importantă a educaţiei sale. 

 Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a 
realizat în familie. 
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 Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel 
mai mare dascăl! 

CONCLUZII 
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze; 
* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan 

afectiv; 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”, 

2002; 
 Stern,H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1972. 
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Importanța activităților educative realizate 
în parteneriat cu părinții în preajma sărbătorilor de iarnă 

 
Prof. înv. preșc. Ruța Christine-Veronica 

Grădinița cu program normal Bunești, jud. Brașov 
 
 În fiecare unitate preșcolară, dacă întrebați, veți afla același răspuns ferm: primul parteneriat 

încheiat este cel cu familia. Este unul dintre cele mai importante parteneriate pentru că el este cel 
care leagă și menține o conexiune între “acasă” și “la grădiniță”. Copilul este adus în colectivitate 
din dorința de socializare, de a se exprima liber alături de alți copii de vârstă apropiată.  

 În comunitățile mici, de la sate, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Așa că, legătura 
familiei cu grădinița (la noi în comună nu este creșă) este una puternică, precum o a doua familie. 
Aici, părinții au nevoie de explicații simple, pe înțelesul lor pentru că nu au prea multă școală. Nu 
se folosesc cuvinte întortocheate, specifice învățământului. Atunci când primesc o invitație la o 
activitate la grădiniță se bucură că pot vedea o mică parte din “munca” pe care copiii lor o fac zi de 
zi. Deși nu cunosc toate materialele puse la dispoziție, își dau silința să realizeze, alături de copii, 
lucrări frumoase.  

 Pentru mine, aceste activități educative în parteneriat cu părinții sunt necesare și au o mare 
importanță sufletească, îi întâmpin și îi invit în grădiniță cu inima deschisă, așa cum o fac cu 
preșcolarii. Părinții vin rușinați și emotivi, de parcă ar fi înaintea unui test. Aceste activități le 
desfășor lunar, în unitatea noastră, iar părinții vin cu drag în număr mare. Apropierea familiei de 
cadrul grădiniței dă un avânt copiilor și se simt în culmea fericirii când “lucrează” alături de părinții 
lor. Mă amuz când le pun copiilor că, la acea activitate, avem voie să îi certăm puțin pe părinți când 
greșesc sau nu sunt atenți. Copiii se amuză și mai tare pe seama asta.  

 În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă ne aducem aminte cu mare drag de perioada în 
care eram copii, cum îi ajutam pe părinții noștri sau mai bine zis, stăteam lângă ei și îi urmăream 
cum pregăteau bunătăți pentru Crăciun. Această perioadă înseamnă bucurie, naște în fiecare om un 
sentiment de a dărui cât de puțin pentru a vedea un zâmbet pe fața unui alt om. Pentru unii oameni 
înseamnă magie. Pentru copiii din grădinița noastră înseamnă speranța că vor primi măcar ceva din 
lista pe care o trimit lui Moș Crăciun. Majoritatea lor nu visează cadouri scumpe sau jucării 
sofisticate, ei își doresc ceva dulce și poate, o mică jucărie.  

 Pregătirile pentru întâlnirea cu Moș Crăciun de la serbarea din grădiniță încep încă din prima 
zi din decembrie. Pentru noi, cei de la sate, este foarte important să cultivăm și să păstrăm vii 
anumite tradiții specifice zonei în care locuim. Acestea constau în învățarea colindelor, a unor 
dansuri populare și nu în ultimul rând, a colindatului. Copii și tineri merg în grupuri mici din casă în 
casă, începând cu preotul și primarul, continuând cu rudele și alți oameni din sat care îi primesc cu 
cozonac, fructe și covrigi. Pentru majoritatea copiilor, asta înseamnă magia sărbătorilor de iarnă. 
Educatorii sunt persoanele care intermediază alături de părinți dăinuirea și transmiterea acestor 
obiceiuri altor generații. Nouă ne revine “sarcina” de a cultiva în sufletele copiilor dragostea față de 
folclor și față de tradițiile zonei.  

 În fiecare an, în luna decembrie, redevenim copii alături de copiii noștri (de acasă sau de la 
grădiniță), ne bucurăm să îi vedem interesați de învățarea colindelor, de emoția cu care strigă pe la 
porți: “-Primiți cu colindul?”, și primesc drept răspuns zâmbete largi sau chiar lacrimi de bucurie. 
Ne bucurăm că putem contribui la aceste mici activități care înseamna foarte mult pentru copii și 
pentru săteni. Noi, din simple activități creăm magia, acea magie care ne face pe toți fericiți.  

 
Sărbători fericite tuturor! 
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Magia sărbătorilor de iarnă. 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții. 

 
Prof. Ionescu Ruxandra 

Liceu Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești 
 
”Copilul este constructorul spiritual al omenirii, iar obstacolele în calea dezvoltării sale 

libere sunt pietrele din zidul în care a fost închis sufletul omului.” 
(Maria Montessori) 
 
Este binecunoscut faptul că activităţile extraşcolare pot contribui la dezvoltarea personalităţii 

armonioase a copiilor, atâta timp cât sunt organizate rațional, adecvate vârstei și nevoilor elevilor și 
constituie o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, alături de colegi, învățător / profesor / 
profesor diriginte / familie.  

Serbările școlare pot fi considerate primele activități extrașcolare din viața copilului, serbarea 
de Crăciun fiind, în mod sigur, cea mai așteptată. 

Sprijinul familiei în realizarea serbărilor / activităților extracurriculare este important, 
realizându-se acea legătură școală – familie – copil. 

Succesul acestor activități ține de măiestria cadrului didactic, de felul în care alege tema, 
împarte rolul fiecărui copil, ținând cont de abilitățile artistice ale acestuia, de emotivitatea și 
capacitatea lui de concentrare, de pasiunile lui, de dorința de cunoaștere și de formare.  

Prin astfel de activități, integrarea socială și în grup a elevului este amplificată. Elevul se 
poate exprima liber, spontan, sincer, fără emoția unei evaluări stricte. 

Elevul își îmbunătățește cultura, își descoperă / dezvoltă abilitățile artistice, sensibilitatea, își 
exersează memoria, își educă atenția, își controlează emoțiile, capacitatea de vorbire, dicția, învață 
să se adreseze publicului, depășind barierele de comunicare și integrare. 

Prin amenajarea bradului de Crăciun și împodobirea sălii de clasă, se dezvoltă gustul pentru 
frumos, spiritul organizatoric, valoarea estetică, sporită odată cu trecerea anilor. 

Colindele interpretate în costume naționale dau sentimentul de aparteneță la meleagurile 
românești, cultivă patriotismul. 

Nu în ultimul rând, bucuria zăpezii proaspăt căzută, a cadourilor găsite sub brad sau oferite de 
Moș Crăciun, crează o atmosferă de sărbătoare, de armonizare a relațiilor dintre elevi, dintre elevi și 
profesori, dintre elevi, profesori, părinți. Acest fapt va conduce și la activități didactice eficiente, 
determinând elevul să învețe mai mult, să se autoperfecționeze continuu, să reușească în tot ceea ce 
și-a propus. 

Chiar dacă organizarea serbărilor necesită un buget mare de timp, pe lângă cele menționate 
mai sus, mai putem identifica un alt beneficiu: cadrul didactic își poate cunoaște mai bine colectivul 
de elevi, poate identifica eventualele neajunsuri, poate preveni posibilele animozități, poate – cu tact 
și dăruire profesională, să-i dirijeze, să-i conducă spre o dezvoltare arominoasă dar mai ales, să-i 
pregătească pentru viață.  

 

1062



Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 
Serbarile scolare 

 
Sabau Alexandra Nicoleta 

 
Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor 

relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. În locul 
dependenţei copilului de impresiile externe, în locul instabilităţii şi fluctuaţiei emoţionale,în 
preşcolaritate vom întâlni detaşarea, desprinderea copilului de câmpul perceptiv, o mai mare 
organizare şi stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorită modificărilor esenţiale care se 
produc în structura activităţii psihiceParteneriatul, asigurarea coerenţei influenţelor educative şi ale 
tuturor factorilor care acţionează asupra copiilor este un deziderat major şi trebuie să se realizeze. 
Problemele pe care le implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin in grădiniţă pot 
aveadificultăţi de adaptare, atât în sensul socializării, cât şi din punct de vedere intelectual, estetic, 
fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, împreună cu părinţii. Atât părinţii 
copiilor cu dificultăţi, cât şi ai celor cu dezvoltare firească, este bine să fie consultaţi pentru a stabili 
programe educative, în care să se implice şi familia. Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie 
cunoaşte numeroase formeîn care activitatea propusă conduce la creşterea şi educarea copilului prin 
armonizarea celor doi factori educativi: şedinţe cu părinţii –în care sunt prezentate principalele 
aspecte ale activităţii grădiniţei; mese rotunde; propaganda vizuală  

–afişarea diverselor materiale pe teme deeducaţie, în specialmateriale ce arată activitatea 
copiilor; vizitarea grădiniţei de către părinţi; participarea la activităţi, plimbări, excursii, alături de 
copiii lor,serbări. 

Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea rezultate 
bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. În concluzie, putem spune că 
reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori 
educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat coresponsabil  

dorimsă descoperim cheia unităţii de acţiune ce deschide porţile succesului educaţional 
Serbarea şcolară Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 

artistice ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii 
,trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Bucurie de toamnă 
 

Prof. înv. primar SABO LIANA TEODORA, 
Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” - Oradea 

 
Cum să nu te bucuri împreună cu cei dragi de o toamnă frumoasă, precum cea a anului 2018? 

Una dintre bucuriile copilăriei e joaca, cu atât mai mult cu cât locația în care se desfășoară 
depășește granițele sălii de clasă, școlii, orașului, județului. I-am luat pe părinți partenerii noștri de 
la bun început. I-am încurajat pe copii să se consulte cu mama și tata după ce au ideea centrală în 
jurul căreia vor țese povestea. Părinții vor fi de asemenea sponsorii lor oficiali și cei care ne vor 
însoți în aventura noastră.  

Să mergem în excursie! I-am provocat pe copii la sfârșitul lunii septembrie să se pregătească 
să prezinte detaliat, în fața clasei, locuri unde le-ar plăcea să petrecem două zile. Atât de mult și-au 
dorit excursia că în următoarele zile trebuia să ne chibzuim foarte bine timpul petrecut la școală 
pentru a face loc prezentărilor! Curajoasa care a spart gheața a fost Paula. Ne-a invitat în zona pe 
care o îndrăgește, zona unde locuiesc bunicii ei, la Arieșeni. A adus imagini cu locurile prin care am 
putea ajunge pe cărări de munte. Ne-a dat detalii despre Groapa Ruginoasa și Peșterile Poarta lui 
Ionele, Ghețarul Vârtop și Cetățile Ponorului, despre Ghețarul Scărișoara. Imaginile au fost 
grăitoare, descrierile foarte motivante. A găsit și un loc minunat care să ne găzduiască peste noapte. 
La sfârșitul prezentării, Paula și-a întrebat colegii dacă doresc să facă această excursie. Ropote de 
aplauze sincere au inundat sala, mâinile au fost sus. Erau multe. Unii ridicaseră amândouă mâinile. 
Își doreau foarte mult să meargă în locurile prezentate de Paula cu atâta convingere. Ca dascăl, m-
am bucurat că Paula a oferit colegilor un loc de petrecere a timpului liber, dar și un model de 
prezentare reușită. Toți copiii știau lecția de la limba si literatura română  

În sprijinul ei a venit Kristoff. Și el merge la Arieșeni și cunoaște bine locurile. Schiază în 
fiecare iarnă împreună cu părinții. Alexia ne invită la Valea Drăganului. La finalul prezentării ei, 
eram convinși că și acolo vrem să mergem în excursie. Andrea ne propune o vizită la Bălnaca. E 
înarmată cu o mapă mare, plină de imagini. Andrada ne cheamă la ștrand la Mădăras. Cine nu ar 
dori să înoate puțin? Darius ne propune Salina Turda. El și-a început prezentarea scriind pe tablă un 
mare semn al întrebării. Toți ochii erau îndreptați spre el de acum, întreaga atenție a asistenței era 
captată. Cu greu vom uita această introducere. Tot lângă Turda ne invită Maria S. Ionuța ne 
sugerează să mergem la Moneasa. O face atât de convingător, prezentându-ne imagini și amănunte 
despre locație și posibilitățile de petrecere a timpului liber. Patrik a fost cu familia la Remeți. În 
acea zonă frumoasă ar dori să mai petreacă timp împreună cu colegii de clasă. Miriam se vede 
petrecând timp alături de colegi la Moneasa. Ne ademenește cu plimbări cu barca pe lac. Miruna 
îndrăznește să iasă din tiparul cazărilor la hotel. Ne propune o excursie cu corturile în Padiș- Glăvoi. 
Chiar dacă ne-ar purta pe trasee mai lungi decât suntem noi obișnuiți, la finalul prezentării bine 
documentate, toți am vrea să trăim viața de cercetași măcar două zile. Împătimitul nostru pescar nu 
ne-ar duce departe de Oradea. Andrei ne-ar iniția în tainele pescuitului la o baltă în Hidișelul de Jos. 
Carla G. ne propune o călătorie prin Grădina botanică din Jibou. Ne descrie atât de frumos ce am 
vedea vizitând-o încât am fi gata de pornire. Daria a petrecut timp de neuitat împreună cu familia 
extinsă la Răchițele. Ne-ar arăta cu drag niște locuri frumoase! Carla D. ne îndeamnă să mergem pe 
Valea Brătcuței. Ne vor întâmpina peisaje frumoase și aer curat! Patricia ne îndeamnă la o călătorie 
spre nordul țării, în Borșa, județul Maramureș. Nu uită să ne amintească de Cimitirul vesel de la 
Săpânța. Bogdan a parcurs împreună cu familia un traseu special, acum în anul Centenarului: Alba 
Iulia, Sibiu, Brașov. Ce frumoasă lecție de geografie și istorie ne-a prezentat! Laurențiu și-a făcut 
curaj și ne-a prezentat un loc încântător, despre care nu am auzit deseori vorbindu-se: Smida. Și el 
ne-a convins că merită să vedem locul! 

O parte dintre copii, mari iubitori de carte, ne-au prezentat cărți pe care am putea să le luăm 
cu noi. După multă zbenguială din timpul zilei, ar fi o mare bucurie să ne răsfățăm cu o carte în 
mână stând la căldură. Astfel, Carina ne propune “Păpușarul din Cracovia”, Maria F. “Tulane”, Ina 
“ Povești de seară pentru fete rebele”, Carla M. “Minunea”, Ana “Coraline”.  
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Nici jocurile nu sunt neglijate. Suntem organizați și la acest capitol, căci Giulia ne propune să 
învățăm jocul ”Plușurile amestecate”, Iasmina “Spaghetele alergare” și Paul “Paharele plimbate”. 
Fără să stăm pe gânduri am început joaca. Toate accesoriile erau pregătite, voia bună era în formă 
maximă. Distracția a fost mare! Dominik are o propunere de activitate pe care am putea-o desfășura 
“Carnavalul toamnei”. În câteva minute erau organizați pentru fiecare domeniu al activității. Fiecare 
copil știa ce are de făcut pentru o bună reușită. Iulia ne sugerează să ne antrenăm în ale cățăratului 
la o sală din oraș. Ne-am îmbunătăți condiția fizică și am fi pregătiți pentru excursia de la munte.  

Excursia noastră a ținut două zile frumoase, la Arieșeni. Am inspirat aer curat în încercarea de 
a prinde primii fulgi de zăpadă ai iernii. I-am cunoscut pe elevii clasei a IV- a de la Liceul 
Tehnologic de Turism și Alimentație de la Arieșeni, coordonați de doamna învățătoare Cristina 
Crișan. Am vizitat biblioteca liceului și ne-am jucat împreună în sala lor de sport cu domnul 
profesor Costel. Le mulțumim tuturor pentru mărinimie și amabilitate. Ne-am simțit acasă. “Seara 
talentelor” nu s-a lăsat așteptată. A fost o emisiune cu prezentator și mulți copii talentați. S-a cântat, 
s-a dansat, s-a râs.  

Vă invităm și pe voi, dragi cititori, să vă organizați activitățile extrașcolare cu lux de 
amănunte, să vă pregătiți prezentările știut fiind faptul că “Dacă muncești acasă, nu ai emoții în 
clasă!” 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Profesor învățământ primar SĂCRIERIU MIRELA 
Școala Gimnazială Leon Dănăilă Darabani 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
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realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Poveste de Craciun 
 

Scoala Gimnaziala Nr.2, Sebes 
prof. Inv. prescolar Salade Izabela 

 
Intr-o seara, intr-o noapte de Craciun 
In Belteem, in Iudeea, dupa cum pastorii spun 
Bunul Iosif si Maria de departe au venit 
Si s-a intamplat acolo ceva nemaipomenit. 
S-a nascut, Pruncul Sfant 
Pace voua pe Pamant 
Nu uitati sa fiti mai buni  
Si sa credeti in minuni 
Magii au venit atunci cand soarele a apus 
Aur, smirna si tamaie pentru Prunc ei au adus 
Steaua revarsa lumina inceput-a asupra lor 
Si tinandu-se de mana, ingerii cantau in cor 
S-a nascut, Pruncul Sfant 
Pace voua pe Pamant 
Nu uitati sa fiti mai buni  
Si sa credeti in minuni 
Ce va spun acum nu e o poveste de copii 
Desi au trecut ani multi, mai multi de doua 
mii 
Doar asa Craciunul are pentru toata lumea 
rost 
Sa va fie cald in suflet, spune Andra, cum a 
fost? 
S-a nascut, Pruncul Sfant 
Pace voua pe Pamant 
Nu uitati sa fiti mai buni  
Si sa credeti in minuni 
 
Clopotei, Clopotei  
Iarna a sosit cu zapezi de vis 
Fulgii jucausi acum se astern pe drum 
Totul este alb cu sclipiri de-argint 
Si pe drum colindatorii se aud cantand 
Clopotei, clopotei veseli suna iar 
O zapada ca-n povesti am primit in dar 
Clopotei, clopotei suna ne-ncetat 
Si vestesc ca in curand vine mosul drag 
Si pe la ferestri, chipuri de copii 
Asteapta cu bucurie mosule sa vii 
De prin departari, de prin alte zari 
Saniuta fermecata astazi va sosi 
Clopotei, clopotei veseli suna iar 
O zapada ca-n povesti am primit in dar 
Clopotei, clopotei suna ne-ncetat 
Si vestesc ca in curand vine mosul drag 
 Colindița 
Colindita nu-i mai multa,  

Sa traiasca cine-asculta,  
Sus la ceruri o-naltam 
Si la gazde o-nchinam.  
O-nchinam cu veselie  
Si cu mare bucurie,  
C-am ajuns seara de-Ajun 
A batranului Craciun.  
Sus mai sus v-am inaltat,  
Ce-am stiut noi v-am cantat.  
Sa ramaneti sanatosi,  
Sanatosi si bucurosi,  
C-am ajuns seara cea sfanta 
Cand colindele se canta.  
Sarbatoarea lui Hristos 
Sa va fie de folos! 
 
Cantec Renul 
 
 Eu sunt renul lui Mos Craciun 
 Eu sunt renul lui Mos Craciun 
 Si sunt suparat acum 
 M-a lasat sania-n drum x2 
El e renul lui Mos Craciun 
 El e renul lui Mos Craciun 
 Si e suparat acum 
 L-a lasat sania-n drum x2 
 
Mos Craciun s-a ingrasat 
 Sacul e prea incarcat 
 Si picioarele ma dor 
 Am nevoie de-ajutor 
Eu sunt renul lui Mos Craciun 
 El e renul lui Mos Craciun 
 Si sunt suparat acum 
 M-a lasat sania-n drum x2 
 Si e suparat acum 
 L-a lasat sania-n drum x2 
 
Hai sa-l ajutam copii 
 Sacu-i plin cu jucarii 
 Haturile s-apucam 
 Si Craciunu-l sa-l salvam. 
-El e renul lui Mos Craciun 
 -Eu sunt renul lui Mos Craciun 
 -Si e bucuros acum 
 A pornit din nou la drum. 
 -Si sunt bucuros acum 
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 Am pornit din nou la drum. 
 
FULGI DE NEA 
1.Coborâm din norișori îmbrăcați în pluș, 
Și ne plac grozav copiii strânși pe derdeluș.  
Suntem albi cu toți 
Pe obraji aterizăm, 
Ne amesctecăm cu ei 
Și ne bucurăm. 
 
Refren: 
Suntem fulgi de nea, 
Ne-a născut o stea, 
Peste case și alei 
Curgem veseli , Hei! 
  
2. Noaptea atârnăm de crengi pe lângă ferești 
Și-ascultăm tare cuminți basme și povești. 
Nu dormim defel 
Când e noaptea de Crăciun 
Fiindcă moșul și cu noi  
E prieten bun. 
 
 ASTAZI S-A NASCUT HRISTOS 
Astăzi s-a nascut Hristos, 
Mesia chip luminous 
Laudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
Mititel, înfășetel , 
În scutec de bumbăcel, 
Laudăți și cântați, 
Și vă bucurați! 
Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge, 
Lăudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
Și de acum până-n vecie, 
Mila Domnului să fie, 
Laudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
Colindǎtorii: 
 
- Am venit sǎ colindǎm 
De bine sǎ vǎ urǎm, 
Sǎnǎtate, mult noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Colindǎm de sǎrbǎtori, 
Noaptea pe la cântǎtori 
Şi aceastǎ zi sǎ fie 
La mulţi ani, cu bucurie 
Cǎ-i seara de Ajun 
Colindǎm pentru Crǎciun. 

La mulţi ani, s-aveţi folos, 
De naşterea lui Hristos! 
  
URARE 
  
Acum în prag de sǎrbǎtori 
S-aveţi în suflet numai flori 
Lumina sǎ vǎ cǎlǎuzeascǎ. 
Credinţa-n Dumnezeu sǎ vǎ-ntǎreascǎ. 
E postul sfânt, e postul de Crǎciun, 
În care omul e menit sǎ fie bun. 
Smerit în rugǎciune sǎ trǎiascǎ 
Pe Dumnezeu şi pe Iisus  
Sǎ îi cinsteascǎ. 
  
IARNA 
  
Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ, 
Cu-alai de mândre sǎrbǎtori 
Bogatǎ-n datini şi-obiceiuri, 
Cu dalbe flori şi cu ninsori. 
  
Cad fulgii albi şi sclipitori 
Şi-n dansul lor lin şi uşor 
Coboarǎ îngeri drǎgǎlaşi 
Ce vin în vis la copilaşi. 
  
Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ, 
Tu ni-l aduci pe Moş Crǎciun 
Sǎ îl primim cum se cuvine, 
Cǎci Moşul, uite-l vine, 
Cu daruri multe de pe drum. 
POVESTEA LUI IISUS 
  
Am sǎ vǎ spun povestea 
Unui copilaş, 
Ce se nǎscu umil în iesle 
Cǎci nu avu lǎcaş. 
  
Iisus, micuţul se numeşte, 
Maria-i mama lui, 
Cu Iosif ea cǎlǎtoreşte, 
Cǎ aşa Domnul vru. 
  
Dar noaptea-ncet, încet se lasǎ 
Ei bat umili din casǎ-n casǎ 
Un adǎpost sǎ îşi gǎseascǎ 
Maria sǎ poatǎ sǎ nascǎ. 
  
- Of, Iosife mergi încet 
Cǎ mi-e greu şi nu mai pot. 
Pruncul vrea ca sǎ se nascǎ. 
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Noi n-am gǎsit nici o casǎ. 
Cǎ e seara de Ajun 
Şi noi suntem tot pe drum 
Un locaş vreau sǎ gǎsesc 
Sǎ nasc pruncul cel ceresc. 
Fiul Tatǎlui prea sfânt 
În astǎ lume pe pǎmânt 
În seara sfântǎ de Crǎciun 
Iisus se naşte pentru tot creştinul bun. 
  
În iesle jos, pe fân uscat 
Se naşte-al lumii Împǎrat 
O mare stea a apǎrut 
Semn cǎ Mesia s-a nǎscut. 
  
Pǎstorii cu toţi au venit 
La pruncul cel fǎgǎduit 
Micuţului s-au închinat 
De-a pururi fie lǎudat! 
  
Se mai vǎd venind cǎlǎri 
Trei crai mari, având la ei 
Daruri sfinte pregǎtite 
Lui Iisus îi sunt menite. 
  
Dupǎ stea cǎlǎtoresc 
Şi la staul se opresc, 
Apoi în genunchi rostesc: 
- O, Mesia, mult iubit, 
De departe am venit 
Ţie sǎ ne închinǎm 
Daruri sǎ îţi aducem! 
  
O Iisuse, prunc ceresc, 
Toţi creştinii te slǎvesc 
Şi pe Tatǎl Tǎu cinstesc 
Mulţumind cum se cuvine 
Cǎ ni te-a trimis pe Tine 
Sǎ mântuieşti astǎ lume. 
  
O, Maria, maicǎ sfântǎ 
Îngerii în ceruri cântǎ 
C-ai nǎscut prunc luminat 
Mesia, mult aşteptat. 
 
COLINDE 
  
Se aud colinde în zare 
Cântǎ întreaga suflare 
Sǎrbǎtorile-au sosit, 
Bradul este împodobit. 
  

Cete de colindǎtori 
Îţi ureazǎ pânǎ-n zori: 
Florile-s dalbe de mǎr 
Noi pe Iisus lǎudǎm. 
  
Ascultaţi colinda noastrǎ 
Şi-apoi ne cinstiţi la masǎ 
C-am ajuns cu toţi Crǎciunul, 
Cum vru Dumnezeu preabunul. 
Fiului Sǎu s-ǎi cântǎm, 
Şi în inimi sǎ-l purtǎm. 
  
Naşterea Ta, Doamne, sfinte, 
O vestim, Hristos iubite! 
  
CREŞTINUL BUN 
 
Dacǎ eşti un creştin bun 
Îl ajuţi pe Moş Crǎciun. 
Dacǎ ai suflet milos 
Îl primeşti azi pe Hristos. 
  
Pe Hristos astǎzi nǎscut, 
Într-o iesle aşternut. 
În seara Ajunului 
Sfântǎ a Crǎciunului. 
  
Tot creştinu-i bucuros, 
În inimǎ-i cu Hristos! 
Lumina-n suflet i-a pǎtruns 
Prin naşterea lui Iisus. 
  
 LA COLINDAT 
  
Ce minunat mai ninge afarǎ. 
Şi pare-se cǎ s-a înoptat 
Dar nu ne ducem la culcare, 
Ci toţi pornim la colindat. 
  
Rǎsunǎ glas de veselie, 
Prin toate strǎzile din sat 
E semn cǎ vin colindǎtorii, 
Cu gândul bun cu sufletul curat. 
  
Cu clopoţei, cu zurgǎlǎi, 
La poarta noastrǎ s-au oprit 
Ca sǎ ne binecuvânteze, 
Cǎ astǎzi, Iisus s-a nǎscut. 
 
 MOŞ CRǍCIUN 
  
Moş Crǎciun e aşteptat 
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De copii şi-ntregul sat 
Sǎ le-aducǎ tot ce poate, 
Dar şi multǎ sǎnǎtate. 
  
Bradul este pregǎtit, 
Uite Moşul a sosit. 
C-un sac mare în spinare, 
Şi-a adus la fiecare 
Ce-au cerut prin scrisoare. 
  
Hai, copii, cu toti cântaţi 
Pe Moşul sǎ-l bucuraţi, 
Cǎ-i bǎtrân şi obosit 
Şi încǎ n-a isprǎvit 
De umblat cu colindatul 
Şi cu daruri în tot satul. 
 
COLINDǍTORII 
  
Noi suntem mici colindǎtori 
Şi am pornit la colindat, 
Colinda sfântǎ din strǎbuni, 
Cu ea în suflet am plecat. 
  
De sǎrbǎtori, în orişicare an 
Cu bucuria-n inimi vǎ vestim 
Cǎci s-a nǎscut pe-acest pǎmânt, 
Domnul Iisus! Ce mult noi îl iubim. 
  
Noi suntem mici, dar visele ni-s mari, 
Şi-n anii care vin, cu toţii vom spera 
Cu-acelaşi gând, cu bucuria de copil, 
La cer, noi o colindǎ vom înǎlţa. 
 
BRADUL 
  
Ce bucurie şi ce veselie! 
Copiii nu mai pot de nerǎbdare, 
Sǎ-mpodobeascǎ bradul cu ghirlande, 
Cǎ vine Moş Crǎciun, un oaspete mare. 
  
Bradul cu globuri şi steluţe mii, 
Ca-ntr-o poveste strǎluceşte 
Dar nu e vis, e-adevǎrat, 
Cǎci astǎ searǎ , 
Moş Crǎciun soseşte! 
 
IISUSE 
  
O, Iisuse, bun Iisuse, 
Noi la tine azi venim 
O, Iisuse, bun Iisuse, 

Din suflet îţi mulţumim. 
  
Azi e zi de sǎrbǎtoare 
Azi e ziua de Crǎciun 
Îţi aducem o-nchinare 
Dumnezeule cel bun. 
  
O colindǎ drag Iisuse, 
Noi cei mici îţi înǎlţǎm 
Sǎ ne creşti în sǎnǎtate, 
Noi, Iisuse, te rugǎm! 
 
 VINE MOŞ CRǍCIUN 
 
Astǎzi vine Moş Crǎciun 
Cǎ e seara de Ajun. 
Moş Crǎciun cel nǎzdrǎvan, 
Vine-n fiecare an. 
  
Chiar de vântul viscoleşte, 
Moşul la drum tot porneşte. 
Cu sania de daruri plinǎ 
La copii, el o sǎ vinǎ. 
  
Moş Crǎciune, Moş Crǎciune, 
Astǎzi cu toti îţi vom spune: 
Cântece şi-o poezie 
Ca sǎ ne dai jucǎrie. 
 
 MOŞ CRǍCIUN 
  
Bate-ncet la a mea poartǎ, 
Şi deschid nerǎbdǎtor, 
Moş Crǎciun mǎ-nbrǎţişeazǎ 
Şi îmi dǎ câte-un cadou. 
  
Îl poftesc sǎ stea la masǎ, 
Lângǎ brǎduleţul meu , 
Moş Crǎciun zâmbeşte vesel, 
- Mulţumit de darul meu? 
  
Bucuros mǎ pregǎtesc, 
Pe Moşul sǎ-l rǎsplǎtesc 
Îi recit o poezie, 
La anul ca sǎ mai vie. 
  
CRǍCIUNUL 
  
A sosit Crǎciunul! 
Numai bucurie, 
Toţi copiii spun cǎ : 
Moşul o sǎ vie! 
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Ei au fost cuminţi, 
Şi au aşteptat 
Ca Moşul cel drag, 
Sǎ se-ntoarcǎ-n sat. 
  
An de an soseşte 
Moş Crǎciun cel bun 

Încǎrcat cu daruri 
De pe lungu-i drum. 
  
Iubeşte copiii 
Şi cu drag le-mparte, 
Tot ce are-n sacul 
Dus cu greu în spate 
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Rolul serbarilor la copiii cu CES 
 

Prof.psihopedagog SALAJAN MARIANA 
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Satu Mare 

 
 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 

,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 
 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 

Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 

spectatorilor . 
 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 

copii să dea tot ce sunt în stare . 
Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 

Sărbători de iarnă . 
 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 

,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui . 
Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 

Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 
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 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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,,Serbare de Crăciun 
- pentru omul bun” 

Grupa mare 
 

Educatoare Sămăreanu Cristina 
Grădiniţa cu P.P. Arlechino 

 
C: Iarna a sosit in zori 
 
Iarna a sosit în zori,  
La fereastră ne-a pus flori. 
A sosit cu gerul ei, 
Cu zăpadă ṣi polei. 
Refren: 
Cât de veseli suntem noi 
Că ne-aduce bulgări moi 
Cu zăpadă ne jucăm  
Ṣi cu bulgări aruncăm.  
Săniuţa va pleca,  
Ṣi pe pârtii va zbura. 
Clopoţeii vor suna 
Ṣi pe noi ne-or bucura.  
Refren: 
Cât de veseli suntem noi 
Că ne-aduce bulgări moi 
Cu zăpadă ne jucăm  
Ṣi cu bulgări aruncăm.  
Iarnă, iarnă eṣti frumoasă  
Când nu eṣti prea friguroasă 
Când ne-aduci nămeţi de nea  
Ṣi plimbări cu sania. 
Refren: 
Cât de veseli suntem noi 
Că ne-aduce bulgări moi 
Cu zăpadă ne jucăm  
Ṣi cu bulgări aruncăm.  
Toţi: 
Anul Nou vă pune-n palmă, 
Ninsa ramură de brad, 
Focuri vii ṣi ceasuri calme, 
Soare-n fiecare casă, 
Stele-n cer ṣi grâu pe masă, 
Miere-n inimi, miere-n floare 
Ṣi belṣug la fiacre, 
Prunci frumoṣi cu sănătate, 
Pace-n lume ṣi dreptate. 
 
Pentru voi, bine-nţeles, 
Cred că n-are importanţă, 
De sărbători e vacanţă, 
Ṣi nu avem de ales. 

C:Un brăduţ mititel 
 
Un brăduţ mititel 
Astăzi am primit 
L-am privit ṣi apoi l-am împodobit 
Globuri mici, ṣi mai mari 
Pe crenguţă am pus. 
Lumânări,jucării ṣi o steluţă sus . 
R:Brăduţule,prietene 
Tu înveseleṣti sărbătorile 
Cetina ta ,strălucirea ta 
Când le privesc, 
Îmi tresare inima. 
Tu din munţi ai venit 
Ṣi te-aṣ întreba: 
-Nu cumva iţi este dor de pădurea ta? 
Dar nu eṣti singurel 
Ṣi eu iţi ṣoptesc. 
Eṣti prietenul meu ṣi eu te iubesc 
R:Brăduţule,prietene 
Tu înveseleṣti sărbătorile 
Cetina ta ,strălucirea ta 
Când le privesc, 
Îmi tresare inima. 
 
C: A venit, a venit iarna! 
Toţi: 
A venit la mine mama 
Şi mi-a spus cu-n zâmbet bun: 
-Puiule, stai treaz, ia seama, 
Şi ascultă toată gama 
Cântecelor de Crăciun! 
 
Clătinând apoi fereastra, 
Vântul mi-a şoptit uşor: 
-Puiule, în noaptea asta 
Îşi despică norii creasta 
Şi vin îngerii în zbor.. 
 
Iar o vrabie măruntă 
Ciripi de pe pervaz: 
-Puiule, stai treaz şi-ascultă... 
Ia, auzi...ce oaste multă!... 
Nu dormii!...Auzi?...Stai treaz!... 
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Am răspuns la toate: „Bine! 
Şi...am adomit în pat... 
Iar târziu, din zări senine, 
A venit Iisus la mine 
Şi, zâmbind, m-a sărutat! 
 
 C: Fulgi de nea 
 
R: Fulgi de nea 
Mi ṣi mii 
Strada ṣi pomii au haine argintii 
Fulgi de nea 
Cad din cer 
Nasul ṣ-obrajii sunt roṣii de ger. 
Mii de stele de zăpadă  
Vin din nori pufoṣi si gri,  
Neaua s-a depus pe stradă 
Hai cu sania copiii!  
R: 
 
Ṣi vor fii cu drag rostite! 
Ce ziceti, vă bucuraţi 
Să fiţi de noi colindaţi? 
Chiar ṣi noi ne-am bucura 
Dacă Moṣ Crăciun ar vrea, 
Să vină un pic mai devreme, 
Ṣi la el ca să ne cheme , 
Multe daruri să ne dea, 
Din desaga lui cea grea. 
 
C: Astăzi S-a născut Hristos 
 
Astăzi S-a născut Hristos, 
Mesia chip luminous 
Lăudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
Mititel, înfășeţel , 
În scutec de bumbăcel, 
Lăudați și cântați, 
Și vă bucurați! 

 
C Altfel de colind 
 
Seara aceasta e 
Din toate serile 
Ninse de sărbători 
Cea mai aleasă şi, 
Până în zori de zi, 
Plină de colindători. 
 
Dalbe flori, leru-i ler, 
Veste mare din cer 
A ajuns pe pământ: 
S-a născut pruncul sfânt! 
 
Pluguṣorul 
Băieţii: 
Aho,aho copii ṣi frati 
Staţi puţin ṣi ne-ascultaţi, 
Mâine anul se-noieṣte, 
Pluguṣorul se porneṣte, 
Ṣi începe a brăzda 
Pe la case a ura. 
 
Fetele: 
Iarna-i grea, omătu-i mare 
Semne bune anul are 
Semne bune, din belṣug 
Pentru brazda de sub plug. 
Doamne binecuvintează 
Casa care se urează. 
 
Toţi: 
Iar acum la încheiere, 
Vă spunem la revedere, 
Noi sperăm că v-a plăcut, 
Ṣi un zâmbet v-am făcut, 
Iar acum noi vă urăm 
Bucurie, sănătate ṣi belṣug s-aveţi în 

toate!!! 

 
Bibliografie:  
 Poftiţi la serbare (culegere de programe artistice pentru preṣcolari)- editura Diamant 2009 
 Scenete în versuri ṣi versuri pentru preṣcolari- editura Arlequin 2011. 
 Internet 
 Antologie de poezii pentru copii-1995 
 Antologie program de serbări-1996 
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Despre frumuseţea sărbătorilor de iarnă în Gorj 
 

prof.Samfira Janeta 
 
La români, sărbătorile de iarnă sunt numeroase şi încărcate de o mare frumuseţe. Dictate de 

trăirea oamenilor (în sensul apariţiei şi păstrării) obiceiurile, datinile şi credinţele pot fi grupate 
ciclic pe anotimpuri. Creştini ortodocşi, în majoritate, românii, în general, şi gorjenii, în special, au 
păstrat cu sfinţenie legătura trainică şi neîntreruptă cu trecutul, cu bogata spiritualitate ortodoxă. 

Esenţa ortodoxiei se trăieşte prin participarea la formele, tradiţiile, datinile şi instituţiile ei de 
cult (marile sărbători creştine: Crăciunul, Boboteaza, Paştile, Rusaliile, botezul copiilor, cununia, 
spovedirea şi împărtăşirea, cultul morţilor)1. 

Sărbătorile de iarnă au ca numitor comun de manifestare rituri ale înnoirii timpului 
calendaristic. 

Cele mai frumoase şi mai solemne slujbe de peste an erau cele de Înviere, Înălţare, Crăciun, 
Bobotează, Rusalii, Florii. 

Naşterea Domnului, primul praznic împărătesc, cu dată fixă, în ordinea firească a vieţii 
Mântuitorului, numită în popor şi Crăciunul, se sărbătoreşte în fiecare an la 25 Decembrie. Este 
sărbătoarea anuală a naşterii cu trup a Domnului Isus Hristos. Deşi nu este o sărbătoare la fel de 
veche ca Paştile şi Rusaliile, a căror origine stă în legătură cu sărbătorile iudaice corespunzătoare, 
Crăciunul pare a fi prima sărbătoare specific creştină. Se sărbătoreşte la 25 Decembrie începând din 
ultimele decenii ale secolului al IV-lea (Biserica din Antiohia şi cea din Constantinopol) şi primele 
decenii ale secolului al V-lea (Biserica Alexandriei şi cea a Ierusalimului) generalizându-se astfel în 
creştinătatea răsăriteană2. 

Sărbătorile de iarnă încep în ziua de Ajun (24 decembrie) de obiceiul umblatului în colindeţi 
(piţărăi).Moş Ajun este fratele sărac al lui Moş Crăciun. În judeţul Gorj, la Albeni, se credea că Moş 
Crăciun venea dintr-o ţară nordică pe un cal alb şi şchiop şi era însoţit de Moş Ajun în călătoria sa 
(conform Chestionarului lui N. Densuşianu)3. 

Colindatul în Piţărăi a fost iniţial un obicei care a implicat şi uratul.  
În satul Runcu vătaful ura la prima casă şi apoi lua boabe de grâu şi porumb dintr-o cotovaie 

şi rostea:,,Amin!” şi le arunca peste casă invocând pentru gospodar:,, Grâul cât casa,/ Pâinea cât 
masa.” 

La Căleşti-Stăneşti obiceiul era aproape identic. Vătafii colindătorilor se numeau căpitani. Ei 
intrau în curtea caselor şi loveau cu colindele în streaşină şi urau: 

,,Bună-i ziua lui Ajun, 
Da-i mai bună-a lui Crăciun! 
Stogul cât casa,, 
Putina cât masa,  
Mănuşile cât mătuşile, 
Fuioarele cât răşchitoarele! 
Ce-i în casă să trăiască, 
Ce-i afară să izvorască, 
La anul şi la mulţi ani!” 
În timpul urării, gazda venea cu o farfurie plină cu grăunţe de grâu, porumb, secară, fasole etc. 

din care căpitanii luau şi aruncau pe casă, urând de belşug4. 

1 Pr. Prof. Ene Branişte, Liturgica generală, cu noţiuni de artă bisericească, Editura Institutului Biblic şi de misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, p. 77-81 
2 Ibidem, p. 157-161 
3 Al. Doru Şerban, Cultură ţărănească gorjeană, Editura Măiastra, 2007, p.45 
4 Al. Doru Şerban,Cultură ţărănească gorjeană, Editura Măiastra, 2007, p.46 
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În zona Padeş-Cloşani, piţărăii care intrau în casă răscoleau focul din vatră cu colinda şi 
adresau urări gospodarilor: ,,Ce-i în casă să trăiască / Ce-i afară să izvorască, / Oile lânoase, / 
Porcii unsuroşi, / Să-i mâncaţi sănătoşi!” 

Naşterea Domnului era prăznuită de credincioşi cu mare solemnitate. În ziua precedentă ei 
ajunau şi primeau preotul cu vestitorul măritului praznic, cu Icoana Naşterii Domnului. 

De Crăciun, bogaţi sau săraci tăiau porc. Tăiatul porcului preceda pregătirile pentru Crăciun. 
În satele de munte din Gorj, porcul se tăia în ziua de Ignat (20 decembrie). Tăiatul, tranşatul, 
pregătitul porcului erau operaţii în care oamenii nădăjduiau în pronia dumnezeiască. Cei care ajutau 
spuneau:,, Să trăiţi, să mâncaţi porcul sănătoşi!”, iar gospodarii răspundeau:,,Să vă audă 
Dumnezeu!”, ,,Să ne dea Dumnezeu sănătate!”5 

Când terminau pregătirile, oamenii se spălau bine pe mâini şi se frecau cu făină de porumb 
,,să nu se depostească”, apoi se aşezau la masă, servind mâncare de post. Nelipsită era ţuica fiartă.6 
Copiii îşi pregăteau săculeţii pentru colind, iar cei care urmau să meargă cu Steaua, îşi căutau în 
oraş o stea mai frumoasă. 

În ajunul Crăciunului, când începea să se însereze, grupurile de copii cu trăistuţele de gât, cu 
ciomagul în mână să se apere de câini, plecau să colinde. Colindau rudele, prietenii şi vecinii. Pe 
Valea Motrului se colinda mai ales noaptea, cântându-se ,,Bună dimineaţa la Moş Ajun” sau 
,,Domn, Domn să-nălţăm!”. Unele colinde erau cântate de lăutari ( Niţă şi Maria Argint din Padeş 
sau Ion Târsână din Cloşani)7. 

Oamenii îi primeau cu bucurie şi-i răsplăteau cu nuci, mere, colaci, bomboane. Copiii îşi 
umpleau trăistuţele şi plecau bucuroşi spre casele lor şi împărţeau cu cei dragi darurile primite. Apoi 
aşteptau cu emoţie şi nerăbdare noaptea în care venea Moş Crăciun. 

Femeile trebăluiau până spre dimineaţă, pregătind bucatele pentru masa de Crăciun: tobă, 
cârnaţi, caltaboşi, sarmale, piftii, pâine şi cozonaci. În judeţul Gorj, sarmalele se servesc împreună 
cu piftiile. 

Camera, căci cei mai mulţi locuiau într-o singură cameră, era caldă, cu parfum de busuioc şi 
vin fiert. Gospodinele aşterneau scoarţele de sărbătoare, iar mirosul de var proaspăt se amesteca cu 
celelalte miresme. 

Nu aveau pom de Crăciun. Acest obicei a pătruns mai târziu în Gorj. Bradul lor era copacul 
care creştea în curtea Bisericii şi la cimitir8. 

În dimineaţa de Crăciun, oamenii, cu chipurile învăluite de bucuria sfântă, mergeau la 
biserică. Bătrânii erau îmbrăcaţi în alb, cu haine de dimie, schilereşti şi cu mintean alb, iar tinerii cu 
veste, pieptare sau cojoace de oaie frumos decorate. 

Afară, gerul dimineţii le tăia răsuflarea. Crăciunul de odinioară venea cu ger şi cu zăpezi până 
la brâu. 

Femeile mergeau la vecini sau la rude să dea de pomană, să facă milostenie. Împărţeau colaci, 
lumânări, bucăţi de caltaboşi sau cârnaţi, felii de cozonac. Erau cinstiţi morţii. Pentru ei se dădea de 
pomană, zicându-se:,,Să fie pentru sufletul lui…!” 

Bucuria şi duhul sărbătorii se prelungea în familie, la masa de Crăciun. Exista obiceiul ca 
vecinii şi rudele să se invite unii pe alţii. Reîntâlnirea cu fraţii, surorile, mătuşile, unchii, verişorii şi 
cu prietenii erau nespus de frumoase9. 

În acelaşi timp, după-amiaza se desfăşura hora satului. Se întâlnea la horă întreaga 
comunitate. Tineri şi vârstnici jucau horele, iar bătrânii admirau10. 

În seara de ajun se mergea şi cu Vicleiul, în special în zona de munte: Novaci, Polovragi, Baia 
de Fier. Vicleiul este un teatru de păpuşi în miniatură, cu o scenă pe care se joacă păpuşile şi o 
vitrină prin care se poate urmări jocul. Decorul este îmbrăcat în hârtie pictată cu scene care redau 

5 Constantin Morega, Obiceiuri, tradiţii şi credinţe din zona Gorj, Editura Măiastra, Târgu-jiu, 2007, p.52 
6 Al. Doru Şerban, Valentina Şerban, Credinţe, datini şi obiceiuri din Gorj”,  Editura Rhabon, Târgu-jiu, 2004, p. 110  
7 Constantin Morega, op. cit. p.53-58 
8 Viorica Grama, ,,Crăciunul copilăriei mele”, în Gorjeanul, nr. 3793/24 decembrie 2003 
9 Viorica Grama, ,,Crăciunul copilăriei mele”, în Gorjeanul, nr.3793/24 dec.2003 
10 Constantin Morega, op.cit., p.164 
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ritualul Naşterii Domnului. Echipa este formată din şase persoane – patru cântăreţi, un păpuşar şi un 
fluieraş. Pe fundalul coral în care sunt cântate Naşterea divinizată şi moartea, păpuşarul pune în 
scenă diferite aspecte din viaţă, pline de satiră şi umor. 

Între Crăciun şi Anul Nou se umblă cu Capra sau Brezaia. Colindatul cu Capra are ca 
protagonist un flăcău care ştie să joace şi care îşi pune o mască împodobită cu o oglindă în frunte cu 
mărgele cu flori. Împreună cu alţi colindători merge din casă în casă şi urează gospodarilor împliniri 
în anul ce va veni. Obiceiul are ca principală menire de a aduce voia bună în casele oamenilor. 
Acest obicei vorbeşte despre încheierea noului an şi intrarea într-unul nou, mult mai bogat. 

Un alt obicei întâlnit în zonele de munte este umblatul cu ursul. Ursul este întruchipat de un 
flăcău care poartă pe cap şi umeri blana acestui animal. Masca este condusă de un Ursar , este 
însoţită de muzicanţi şi urmată adesea de un întreg alai de personaje. Alaiul este întâmpinat de 
localnici cu vin fiert, cozonac şi alte produse tradiţionale. 

În comuna Leleşti, în noaptea de Anul Nou se ura cu Vasilca. Urătorii umblau cu o păpuşă 
mare, frumos îmbrăcată, numită Vasilca. Textul de urare de bine era însoţit de cântecul 
instrumentiştilor şi de jucarea Vasilcăi. Urătorii erau cinstiţi cu băutură şi răsplătiţi cu sume 
simbolice de bani în credinţa că ,,dacă dai, vei câştiga cu prisos”11. 

Pluguşorul este un obicei cu caracter agrar, având originea în Saturnaliile romane. 
În unele localităţi din Gorj, în după-amiaza ultimei zile a anului, în altele în dimineaţa de 

Sfântul Vasile, în special copiii, umblau cu un plug frumos ornat şi recitau o oraţie cuprinzând 
aspectele esenţiale ale muncii în agricultură şi urmând drumul pâinii: aratul, semănatul, seceratul, 
treieratul, măcinatul, coacerea pâinii, iar în încheiere urarea de sănătate, de bine şi un an fericit. 
Textul era diferit de la zonă la zonă, de la sat la sat. 

În localitatea Bâlta pluguşorul se cântă şi se recită. 
Pocnitul din bice, clinchetul clopoţelului, bătutul tobei erau menite să îndepărteze spiritele 

malefice. Buhaiul imita mugetul boilor care trăgeau plugul ce lăsa brazdă adâncă de belşug. 
La Budieni, dar şi în alte localităţi, flăcăii care urau, completau textul tradiţional cu strigături 

potrivite pentru fiecare casă, după cum era de frumoasă sau de urâtă fata, de harnic ori de leneş 
gospodarul. Nu se supăra nimeni, satira adevărată având tentă hazlie12. 

După Naşterea Domnului, Boboteaza (Botezul Domnului) este una dintre cele mai populare 
sărbători.În fiecare an, Boboteaza se sărbătorea şi se sărbătoreşte cu un fast deosebit. 

În Ajunul marelui praznic, preoţii mergeau cu ,,Botezul”, stropind casele credincioşilor cu apă 
sfinţită. Oamenii ţineau post negru până când venea preotul, apoi, după ce sărutau Sfânta Cruce şi 
erau binecuvântaţi, gustau din apa sfinţită. Casele oamenilor erau curate şi aranjate, răspândind 
miros de busuioc şi parfum de ceară curată. Primirea preotului cu Botezul Domnului era o mare 
sărbătoare. 

În localitatea Băleşti, în ziua de Ajunul Bobotezei, rufele erau scoase şi întinse pe culme ca să 
fie botezate de preot. Cânepa era făcută fuior şi pusă în furcă în calea preotului venit cu botezul, ca 
să fie botezată, în credinţa că va creşte mare şi frumoasă. Din acelaşi motiv se lega cu cânepă 
busuiocul ce se punea în gura sticlei cu care se lua agheasma. 

La Aninoasa, când venea preotul cu botezul, fetele care voiau să-şi viseze viitorul soţ, puneau 
mărgelele sub pragul uşii sau sub scară ca să treacă acesta peste ele la întoarcerea în casă13. 

În noaptea aceea, ca şi în noaptea Anului Nou, pentru a-l visa pe viitorul bărbat, fetele puneau 
sare în opinca sau în gheata din piciorul drept şi apoi o aşezau sub perna sub care dormeau.14 

În Ajunul Bobotezei, la Turburea se făceau vrăji. Tot aici, în această noapte, oamenii păzeau 
fântâna la care preotul urma să facă slujba de sfinţire a apei. Astfel, se urmărea ca apa să nu fie 
spurcată de cineva15. 

11 Ibidem 
12 Al. Doru Şerban,Calendarul credinţei, datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor din Gorj, Editura Ager, 2000, p.17 
13 Al. Doru Şerban, op. cit. p.20 
 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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Boboteaza (6 ianuarie) este sărbătoarea cu semnificaţia purificării apelor de forţele răului, prin 
sfinţire. Stropite cu apă sfinţită, fiinţele şi lucrurile devin ferite de forţele malefice. 

La Bobotează oamenii mergeau la biserică să ia agheasmă. În foarte multe sate, se punea un 
buchet de busuioc în jurul unei lumânări şi legat cu un petic de pânză în care se puneau grăunţe de 
tămâie. Această legătură era atârnată de steagul cu care preotul mergea la sfinţirea apei sau era 
ţinută în mână cu lumânarea aprinsă de cel care participa la slujba de sfinţire a apei.  

În satul Runcu apa se sfinţea la râu. Cei care aveau cuptoare de var foloseau dinamita să 
împuşte ca să împrăştie dracii. Când se muiau steagurile, se uda şi busuiocul. La steagurile care se 
muiau se punea şi o motoşină cu pământ pentru noroc ori vrăji de măritat.16 

La Rasova, la sfinţitul apei se mergea cu icoana şi se ţinea seama de cine intra primul pe 
poarta casei în acea dimineaţă. Dacă era bărbat, vaca va avea viţel, iar dacă intra o femeie, vaca va 
face o viţică. 

Oamenii îşi luau agheasma şi mergeau acasă, unde îi aşteptau cei care n-au putut să meargă la 
biserică. Pe nemâncate, aceştia gustau de trei ori din apa sfinţită17. 

La Pojaru erau stropite cu apă sfinţită şi vitele din gospodărie. Apa rămasă era păstrată în 
sticlă la icoană. Această apă era leac de izdat (dureri de stomac). Cu apa sfinţită erau stropiţi cei 
bolnavi, dar şi cei care aveau nevoie de reuşită în viaţă18. 

La Turburea spălatul cu apă sfinţită pentru bine şi sănătate se făcea deasupra vetrei focului, ca 
apa sfântă să nu curgă în loc spurcat19. 

În ajun şi în ziua Bobotezei, copiii cântau colinde care descriau miracolul de la râul Iordan 
(Botezul lui Isus)20. N. Densuşianu vorbeşte de obiceiul mersului cu Cerbu. Oamenii prăznuiau 
Botezul Domnului invitându-şi rudele, prietenii şi vecinii la masă. Seara sătenii se întâlneau la horă. 
Tinerii jucau până noaptea târziu. 

La Ţânţăreni se credea că atunci când ploua în ziua de Bobotează, anul era secetos, iar dacă 
ningea era semn de an bogat în roade. De aici şi zicătoarea care circula în zona Aninoasa: ,,Când era 
iarna zăpadă, / Toamna aducea grămadă, / De este iarna ploioasă, / Vara este secetoasă.”21 

Fiecare sat este depozitarul unor tradiţii, credinţe, obiceiuri care contrastează cu ale celorlalte 
sate, pentru că locuitorii sunt diferiţi, se îmbracă, cântă şi cred într-un alt fel decât ceilalţi. Gorjenii 
mai păsrează şi azi unele dintre aceste tradiţii care le aduc bucurie, mulţumire şi încântare la ceas de 
sărbătoare. 
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Proiecte educationale in parteneriat cu parintii-serbarile 
 

Prof Sanda Irina Alina 
 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de gradinar de suflete umane, 

de calauza a celor mai curate si mai pline de energie mladite"(D. Almas).Sa-i învatam pe copii sa 
pretuiasca si sa respecte obiceiurile sitraditiile în care s-au nascut, sa-i învatam sa iubeasca 
meleagurile natale, portul românesc si pe români.Sa le sadim în suflet aceste elemente definitorii ale 
identitatii neamului românesc fara de care nu am mai putea sti de unde venit s cine suntem de fapt 
noi românii pe acest pamânt.Sa-i ajutam pe copii sa înteleaga imensitatea tezaurului nostru folcloric 
încare arta populara româneasca este o minunata oglinda în care se reflecta cu cea mai mare 
intensitate frumuseteaRomâniei, istoria si mai ales sufletul neamului. În calitate de educatori suntem 
obligati sa facem din creatia noastra populara o carte de vizita cu care sa batem laportile cunoasterii 
si cu care vom fi primiti si apreciati fara îndoiala oriunde în lume.În furtunile veacului obiceiurile si 
traditiilestramosesti au ramas neclintite pastrând valori autentice ale culturii populare 
traditionale.Copiii se lasa îndrumati si pot fimodelati în asa fel încât pe fondul lor afectiv sa se aseze 
elementele cunoasterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuante, ce vor îmbogati 
substanta viitoarei activitati individuale si sociale.Începând cu obiceiurile prilejuite defiecare 
eveniment important din viata poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbraca în 
aceste împrejurarisi terminând cu cântecele, dansurile si strigaturile nelipsite de la aceste datini, 
izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea sale cunoasca si sa le adune în manunchi pentru a le darui 
din nou.Valorificând frumusetea traditiilor si obiceiurilor populare în cadrul serbarilor reusim sa 
înfrumusetam viata copiilor, îi ajutam sa cunoasca traditiile românesti si rolul important pe care-l au 
în viata oamenilor din cele mai vechitimpuri, modul cum aceste traditii au dainuit peste timp.Prin 
continutul serbarilor îi ajutam pe copii sa înteleaga mesajul si continutul acestor obiceiuri populare, 
adaptându-le particularitatilor de vârsta si aptitudinilor artistice individuale.Cu acestprilej 
introducem copiii într-o lume frumoasa a cântecului, dansului, poeziei,povestilor, glumelor, 
proverbelor, zicatorilor sistrigaturilor a unor evenimente traditionale - Craciunul, Pastele, Mos 
Nicolae, etc - copiii având posibilitatea sa cunoascafrumusetea si bogatia folclorului, diversitatea 
traditiilor si obiceiurilor românesti, armonia limbii române.Textele cântecelor sipoeziilor, a 
colindelor, plugusorului, sorcovii, transmit urarile de bine în legatura cu unele îndeletniciri 
stravechi ale românilor:uratul, semanatul, pastoritul.Cu aceste ocazii copiii îsi îmbogatesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicatori,strigaturi, patrund în tainele limbii materne si în 
comorile întelepciunii populare.La vârsta prescolara sunt greu de înteles evenimentele petrecute de 
Craciun, Boboteaza, Paste.Noi educatoarele încercam sa transmitem din generatie în generatie, 
portul, graiul, obiceiurile si datinile asa cum le-am mostenit de la strabuni.O ocazie eficienta de 
valorificare a traditiilor populare si a obiceiurilor românesti o constituie serbarile.Ele sunt unizvor 
de bucurii si satisfactii care creeaza copiilor o stare de buna dispozitie favorabila atât dezvoltarii 
psihice, fizice cât siestetice.Copiii trebuie sa interpreteze diferite roluri; cântaret, dansator, 
povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-sisau perfectionându-si o serie de abilitati 
artistice.Serbarile au o importanta deosebita în educarea copiilor.În primul rând prin continutul lor, 
transmit un anumitmesaj, apoi copiii se pregatesc împreuna si depun eforturi sustinute pentru 
realizarea unui scop comun, reusitaserbarii.Încordarea gradata din momentul pregatirii serbarilor 
culmineaza în ziua desfasurarii ei, când tensiunea afectiva agrupei ajunge la maxim.Astfel, 
pregatirea si participarea la serbari este actiunea în care copilul se obisnuieste sa traiasca încolectiv, 
sa se debaraseze de timiditate.Serbarile aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginatiei, 
creaza o atmosfera plina de placere, bucurie.Întransmiterea obiceiurilor si traditiilor în serbarile 
prescolare am pornit de la ideea ca nu exista un alt element artistic care sapoata fi aplicat 
multilateral în ansamblul procesului educational ca serbarile scolare. Pentru copii ele reprezinta o 
distractievesela, placuta, iar pentru educator constituie prilejul de a oferi manunchiul bucuriei de-a 
lungul unui sir întreg derepetitii.Învatând copiii sa desfasoare "Serbarea pomului de iarna" , îi 
implicam în interpretarea unor roluri pe care le joacacu placere:capra, ursul, sorcova, uratul, 
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colindatul.Prin interpretarea rolurilor si pregatirea decorurilor pentru diversele "spectacole" 
urmarim atât un efect artistic cât sipedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorinta de a 
cunoaste si pastra traditiile si obiceiurile stramosesti.Pentru a avea o influenta pozitiva asupra 
copilului, serbarile trebuie sa fie întelese de acesta si sa-l afectezepsihologic.Sensul unui spectacol 
va depinde de:calitatea lui, de folosirea adecvata a costumatiilor sidecorurilor,de participare afectiva 
a copilului.Când bat la portile sufletului Sfintele Sarbatori, ne bucuram împreuna cu copiii de 
neasemuita frumusete a datinilor stramosesti si scoatem din comoara inimii si din lada de zestre a 
neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul sicostumul popular specific 
sarbatorilor.Pentru a realiza o serbare reusita, care sa respecte traditiile si obiceiurile de Craciun, 
este necesara o adaptare siprelucrare a repertoriului specific vârstei prescolare ce cuprinde în forme 
traditionale poezii si cantece specifice Craciunului .Costumele populare, ia si catrinta, bracirile si 
opincile, camasa si itarii sunt primenite si pregatite pentruspectacolul mult asteptat.Atmosfera de 
sarbatoare din sala de festivitati prin ornarea si decorarea cu elemente specific sarbatorilor 
constituie un alt prilej de bucurie pentru copii ,ei descoperind traditiile si obiceiurile practicate în 
timpulsarbatorilor de iarna, simt si pretuiesc frumusetea obiceiurilor si traditiilor de Craciun. În 
atmosfera spirituala a Craciunului, interpretarea unor dansuri populare ( Hategana, Sârba) da 
posibilitatea de acunoaste sufletul taranului român, raritatea portului si cântecului popular.Dansurile 
populare prin frumusetea costumelor, a melodiilor sunt îndragite de copii si interpretate cu multa 
pasiuneaproape la toate serbarile. Astfel, pentru sarbatoarea "Învierea Domnului" alaturi de dansuri 
populare, copiii au mai pregatit colinde specificeFloriilor, rugaciuni, au încondeiat oua pe care le-au 
oferit invitatilor la serbare.Cântecele populare întâlnite la toate serbarile antreneaza ,tonifica si 
energizeaza gândirea, memoria, atentia,imaginatia, creativitatea , spiritul de disciplina, 
prietenia.Daca jocul si cântecul nu este trait, nu poate pune în rezonantacorzile sufletesti ale fiintei 
umane.Când priviti o serbare cu obiceiuri stravechi ale românilor, cu cântece si dansuri 
populare,gânditi-va ca priviti unmoment,oglinda si sufletul acestui popor ce a considerat pastrarea 
traditiei o datorie si o onoare. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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IMPORTANȚA PARTENERIATELOR DINTRE DASCĂLI ȘI PĂRINȚI, 
DERULATE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
Prof. înv. primar Sanda Marinela, 

Șc. Gimn. ”Alexandru Ștefulescu”, Tg-Jiu, Gorj 
 
 Dată fiind misiunea pe care societatea i-o atribuie şcolii, acesteia îi revine rolul de a iniţia şi 

de a facilita derularea unor parteneriate educaţionale, prin sensibilizarea şi atragerea potenţialilor 
parteneri. Părinţii elevilor sunt parteneri tradiţionali ai şcolii, dar această legătură dobândeşte noi 
dimensiuni atunci când se pune problema cooperării acestora în luarea unor decizii care privesc 
parcursul şcolar al copiilor lor. De asemenea, implicarea comunităţii locale în acţiunea educativă 
solicită din partea şcolii multă flexibilitate şi un nivel ridicat al capacităţii de a negocia. Totuşi, 
şcoala rămâne agentul principal al acţiunii formative, acţiune căreia ea este menită să-i confere un 
caracter sistematic şi coerent, prin coordonarea celorlalte influenţe educative şi prin canalizarea lor 
în direcţia dorită, pentru a face ca ele să se îmbine armonios cu educaţia formală. 

 Familia se poate defini atât ca instituţie socială, cât şi ca grup specific. Ea este prima instanţă 
de socializare a copilului şi în cadrul ei acesta își formează primele deprinderi şi aptitudini 
fundamentale. Deşi şcoala este instituţia căreia îi revine prin excelenţă funcţia de a-i educa pe tineri, 
atribuţiile educative ale familiei nu se încheie odată cu intrarea copilului în şcoală, ci ele primesc 
valenţe noi. Acest fapt solicită nu numai o colaborare strânsă între şcoală şi familia elevului, ci chiar 
existenţa unei unităţi între cele două, căci numai printr-o astfel de continuitate şi coerenţă a 
influenţelor educative se poate ajunge la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi echilibrate şi 
armonioase, apte de a se integra în societate. Plecând de la acest deziderat comun, şcolile şi părinţii 
trebuie să colaboreze, fiind recomandabil, în acest sens, să se ţină cont de următoarele principii: 

- rolul conducător al şcolii în colaborarea ei cu familiile elevilor; 
- implicarea activă a copiilor; 
- antrenarea unui număr cât mai mare de părinţi în colaborarea cu şcoală; 
- utilizarea comunicării dintre şcoală şi părinţi atât pentru semnalarea problemelor intervenite 

cât şi a reuşitelor şi performanţelor. 
Parteneriatele cu părinţii elevilor pot lua diverse forme: consiliul reprezentativ al părinţilor, 

lectorate/ ateliere cu părinţii, consultaţii, consilierea pe probleme educative, de orientare şcolară şi 
profesională, corespondenţa, etc. 

O modalitate relativ recentă de îmbunătăţire a parteneriatului cu familia elevilor o reprezintă 
înfiinţarea, în incinta şcolii, a unui centru de resurse pentru părinţi în cadrul căruia aceştia să se 
poată întâlni, să poată discuta cu cadrele didactice, să poată consulta o serie de materiale referitoare 
la creşterea şi educarea copiilor lor. 

Dacă, aşa cum s-a putut observa până acum, există numeroase modalităţi în care şcoala poate 
colabora cu familia şi comunitatea luate separat, ar mai exista şi câteva posibilităţi pe care unitatea 
de învăţământ le are pentru a întreţine o cât mai bună cooperare cu ceilalţi doi factori luaţi 
împreună. Se poate spera astfel în edificarea unui parteneriat între toţi factorii interesaţi în formarea 
tinerei generaţii, parteneriat realizat în beneficiul acesteia. Dintre aceste modalităţi de colaborare 
s-ar putea menţiona:  

 - voluntariatul în şcoală, asigurat de către unii părinţi ai elevilor sau membrii ai comunităţii 
locale;  

 - implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în programe care vizează îmbunătăţirea 
frecvenţei şcolare şi prevenirea/ combaterea abandonului şcolar, în programe de consiliere a 
tinerilor şi a familiilor acestora. 

În concluzie, în contextul culturii şi al civilizaţiei contemporane, când influenţele exercitate 
asupra tinerilor sunt multiple şi de diverse tipuri, necesitatea unui parteneriat între şcoală, familie şi 
comunitate se impune cu o tot mai mare acuitate, întrucât el ar putea avea drept principal beneficiu 
realizarea unei unităţi între aceste influenţe atât de diverse. Realizarea, cu ajutorul unor parteneriate 
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eficiente, a preconizatei unităţi dintre cele trei tipuri de educaţie reprezintă una din premisele 
fundamentale ale structurării unor personalităţi echilibrate şi deschise în permanenţă spre nou, apte 
de a se integra cu succes într-o societate viitoare caracterizată, probabil, prin existenţa a numeroase 
provocări şi într-o continuă schimbare. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 În urma derulării diverselor activităţi educative, în parteneriat cu părinţii și alte instituții, am 
constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi 
extraşcolare şi în domenii diverse, dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine 
formarea de comportamente adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul 
grupurilor; 

Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze 
schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și 
continuitatea culturii și civilizației umane.  

 
Bibliografie: 
 1. Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educației”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1996; 
 Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005. 
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Proiect educational in parteneriat cu parintii 
 

Prof.înv.primar: Sandu Violeta 
 
„ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN!” 
Data: 20.12.2018 
 Prof.înv.primar: Sandu Violeta 
Clasă în regim de simultan (Clasa I și Clasa a II-a) 
Școala primară Nr.3, Orășeni Vale 
ACTIVITATE: „În așteptarea lui Moș Crăciun!”  
Motto:  
 „Sunt sigur că întotdeauna m-am gândit la Crăciun, când i-a venit vremea, ca la un timp bun, 

un timp plăcut, în care să fii blând, iertător, mărinimos, singurul timp pe care îl ştiu, în calendarul 
lung al anului, când bărbaţii şi femeile par să-şi deschidă la unison, din propria voinţă, inimile 
închise”.  

Charles Dickens 

 
 
Obiective operaționale: 
1. să memoreze rolurilor, poeziilor, replicile date; 
2. să intoneze expresiv replicile memorate anterior; 
3. să execute corect pe melodie pașii de dans; 
4. să intoneze corect, expresiv colindele și cântecele de iarnă; 
5. să se costumeze adecvat în funcție de rolul primit. 
Activități:  
1. Copiii s-au costumat frumos, adecvat sărbătorilor de iarnă.  
Ei așteaptă nerăbdători începerea serbării. 
2. Fără emoții, rostim clar și tare replicile memorate. 
3. Dansul fulgilor de nea...  
4. Am fost cuminți..... iată, a venit și Moș Crăciun! 
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Resurse:  
- materiale: costume, beteală, microfon, scaune, boxe, covor. 
- umane: învățător, elevi, părinți, bunici, frați/surori. 
- temporale: 2 ore. 
- procedurale: memorizare, conversația, explicația, demonstrația, exercițiu, observația 

sistematică, instructajul verbal, aprecierea verbală; 
- forme de organizare: individual, frontal, pe grupe; 
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O LATURĂ A SPIRITUALITĂŢII NOASTRE – 
 SERBAREA DE CRĂCIUN 

 
Profesor Adriana Sandu 

Şcoala Gimnazială Nr. 119, sector 4, Bucureşti 
 
Activităţile educative precum serbările şcolare au un rol important în formarea intelectuală şi 

emoţională a elevului. De aceea este esenţială realizarea unui program educativ pentru sărbătorile 
de iarnă, în scopul punerii în scenă a unei festivităţi tematice alături de elevi, întrucât activităţile 
extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru cultivarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională şi plăcută 
a timpului liber. Serbările de Crăciun oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 
copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Elevii 
au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea creativă, să le împlinească setea de cunoaştere, să le 
ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a se exprima în faţa unui public, experimentând fluxul 
de emoţii cauzat de acest fapt. Aşadar, indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare 
psihică, omul se raportează la frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale 
complexe. Întrucât una dintre valorile cele mai importante ale societăţii cotidiene este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit unul dintre obiectivele fundamentale ale educaţiei tinerei generaţii, în 
contextul modernizării societăţii.  

Serbarea de Crăciun reprezintă un eveniment mult aşteptat, menit să evidenţieze într-o formă 
estetică o serie de cunoştinţe acumulate de copii. În proiectarea scenariului unei serbări în preajma 
sărbătorilor de iarnă, trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să fie apropiate 
experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, încă 
două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera 
încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Cadrul 
didactic va regiza conţinutul activităţii, astfel încât momentele de solicitare a vocii să alterneze cu 
cele de repaus vocal. În acest sens, practica pedagogică, am experimentat diferite posibilităţi de 
alcătuire a programului artistic. Scenetele emoţionante au caracter educativ în dezvoltarea copiilor, 
atât prin conţinutul de idei, cât şi prin posibilitatea de interpretare a rolurilor. Această serbare 
bucură sufletul întregii comunităţi׃ elevii sunt nerăbdători să fie văzuţi, ascultaţi şi admiraţi de 
familie, iar părinţii se bucură, bineînţeles, să-i vadă evoluând în faţa publicului, de altfel îngăduitor 
cu micile talente. Valorile estetice şi educative sunt construite prin elemente esenţiale utilizate 
cadrul serbării de Crăciun׃ decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta, accesoriile ncesare, 
fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini. 

În procesul de învăţare sunt momente de satisfacţie şi de bucurie pe care le trăiesc cei 
implicaţi, deoarece pregătirea unei serbări şcolare presupune munca în echipă, ceea ce consolidează 
relaţiile sociale din colectiv. Cu toate acestea, maxima încărcătură emoţională se regăseşte în timpul 
serbării cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru 
că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, 
îmbogăţesc şi remodelează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele 
slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, 
favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenţa spectatorilor 
(părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i 
independenţa de acţiune. Din experienţa pedagogică, am observat că elevii cu anumite deficienţe de 
comunicare obţin performanţe uimitoare, descoperindu-şi, uneori, talente nebănuite, în momentul în 
care trec peste zidul timidităţii, în dezvoltarea personală. Cadrul didactic va începe de la simpla 
participare doar prin prezenţă a elevului, apoi dându-i roluri scurte, urmărind evoluţia. 

 Astfel, serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi 
pentru părinţi, întăresc sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc fericire în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creativă.  
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Relația școală-familie-comunitate - un factor important al procesului 
învățării și dezvoltării tinerilor 

 
Prof. SANDU DANIELA CORNELIA 

Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, Suceava, Jud. Suceava 
 
INTRODUCERE 
În ultimii treizeci de ani s-a ajuns la un consens cu privire la importanța relațiilor stabilite 

între școală și familie. Această legătură, dintre diferite medii ale tinerilor, a devenit imperativă, 
având în vedere numeroasele schimbări demografice care afectează familiile, cerințele locurilor de 
muncă, respectiv diversitatea și complexitatea crescândă a problemelor tinerilor și familiilor 
acestora. În mod clar, școala nu poate face față singură tuturor acestor probleme. 

INFLUENȚA FAMILIEI 
Părinții sunt, fără îndoială, primii educatori ai copilului lor. Deși caracteristicile familiei 

(structura parentală, educația și veniturile) afectează succesul școlar și dezvoltarea generală a 
copilului, numeroase studii naționale și internaționale au arătat că interacțiunea între mebrii familiei 
este și mai importantă. Cu alte cuvinte, ceea ce fac familiile este mai important decât ceea ce sunt.  

Studiile demonstrează în mod clar importanța vitală a relațiilor pozitive dintre părinți și tineri, 
caracterizate prin afecțiune, încurajarea autonomiei în vederea reușitei educaționale, precum și 
impactul pozitiv al implicării părinților în procesul educațional, prin încurajarea, disponibilitatea și 
capacitatatea de adaptare la schimbare, precum și implicarea directă în viața școlară, indiferent de 
statutul socio-economic al familiei și nivelul educațional al tinerilor. 

RELAȚIILE ȘCOALĂ – FAMILIE și RELAȚIILE ȘCOALĂ - COMUNITATE 
Relațiile dintre școală și familie se referă la legături formale și informale între școală și 

familii. Relațiile armonioase reprezintă un factor de protecție împotriva abandonului școlar, în 
special în zonele defavorizate. Relațiile pozitive dintre școală și familie combat efectele negative ale 
sărăciei asupra performanței școlare și comportamentul inadecvat al copiilor.  

Cooperarea școlă - comunitate se referă la legăturile dintre școli, membrii comunității, 
instituții, organizații, asociații, agenții și întreprinderi care susțin și influențează direct și indirect 
dezvoltarea socială, emoțională, fizică și intelectuală a tinerilor. Contribuțiile comunității sunt 
centrate mai mult pe elev (stimulente pentru a rămâne în școală, mentorat, activități extrașcolare 
academice, culturale și sportive); familii (ateliere de părinți, grupuri de sprijin pentru părinți, 
educație pentru adulți, asistență pentru ocuparea forței de muncă etc.); școală (achiziționarea de 
echipamente, echipamente) și comunitatea însăși și cetățenii acesteia (expoziții științifice și 
artistice, acțiuni de revitalizare în comunitate). 

ETAPELE ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
1. EXPLORAREA 
Pentru început, trebuie să explorăm. Avem o problemă, căutăm o idee salvatoare! Ceea ce 

facem nu funcționează ? Unele abilități de matematică trebuie îmbunătățite ? Care sunt atitudinile 
studenților față de știință? Cum să intervenim asupra comportamentului elevilor? Cum să prevenim 
abandonul școlar? 

Trebuie să ne gândim la obiective care vizează toți tinerii și familiile lor (tipuri universale de 
activități) și la obiectivele destinate tinerilor și familiilor lor cu probleme deosebite (intervenții 
specifice cu tinerii în situație de risc și familiile lor).  

2. CONCEPEREA 
Urmează conceperea activității. Cine coordonează? Prin ce metode? De ce resurse dispunem? 

Cum putem să convingeți părinții, comunitatea să se alăture proiectului? Care sunt obiectivele? 
3. PLANIFICAREA 
Ce parteneri pot optimiza proiectul? (Atenție, nu contează numărul partenerilor, ci contribuția 

potențială a acestora la succesul proiectului.) Care vor fi responsabilitățile fiecăruia? Ce roluri vor fi 
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rezervate tuturor? Ce abordare ar trebui adoptată? Capacitatea colectivă și munca în echipă devin 
importante. 

4. IMPLEMENTAREA 
Pentru a realiza cu succes activitatea trebuie să ținem cont de următoarele întrebări׃ Cum și de 

câte ori comunicăm cu diferiții actori? Cine va face procesul-verbal al întâlnirilor, va trimite 
invitațiile, convocările, va promova proiectul, va informa părinții și colaboratorii despre realitățile 
școlii și progresul lucrărilor? 

5. EVALUAREA 
În cele din urmă, este necesară EVALUAREA, adică verificarea calității activităților puse în 

practică (discuție, evaluare scurtă în scris), verificarea numărului de prezențe la fiecare activitate și, 
evident, verificarea atingerii obiectivelor vizate sau măsurarea impactului. 

CONDIȚII PENTRU SUCCESUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT 
CU PĂRINȚII 

Actorii implicați trebuie să demonstreze competențe esențiale pentru fiecare dintre acțiunile 
desfășurate în cadrul acestor activități educative. Putem vorbi despre abordări, atitudini și 
atmosfere. Abordări reprezintă convingerile că este important ca școlile, familiile și comunitatea să 
colaboreze pentru a promova succesul academic și combaterea abandonului școlar, și că fiecare 
dintre grupurile părților interesate poate aduce o contribuție. Atitudinile se referă la dorința de a 
împărtăși punctele de vedere ale fiecăruia și de a face eforturi pentru a le înțelege. În ceea ce 
privește atmosfera, putem vorbi despre strategiile de comunicare utilizate, prezența bunăvoinței, a 
respectului și a încrederii reciproce între parteneri. Încrederea este fără îndoială piatra de temelie a 
relațiilor armonioase dintre școală, familie și comunitate. Acest lucru este câștigat de-a lungul 
timpului și este construit prin întâlniri formale și informale. 

 
Bibliografie 
1. Bilodeau, A., Lapierre, S. (2003). Le partenariat : comment ça marche ? Mieux s’outiller 

pour réussir. Montréal, Québec : Direction de santé publique. 
2. Christenson, S. L. et Sheridan, S.M. (2001 ). Schools and Families Creating Essential 

connections for Learning. New York : The Guilford Press 
3. Dunst, C. J., Johanson, C., Rounds, T., Trivette, C. M. et Hamby, D. (1992). 

Characteristics of parent-professional partnership, S. L. Christenson and J. C. Conoley (Eds.) 
4. Pithon, G. (2008). Pourquoi construire aujourd’hui un partenariat famille-école-

association ? G. Pithon, C. Asdih et S. J. Larivée (Eds).  
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Activitățile educative realizate în parteneriat cu părinţii, o necesitate 
 

prof.înv.primar SANDU LAURA-GABRIELA 
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei”, 

Brăila, jud. Brăila 
 
 Ritmul alert în care ne desfășurăm activitățile, lipsa timpului și job-urile foarte solicitante ale 

părinților, sunt un obstacol semnificativ în relația părinte-copil. 
 Imediat după naștere, rolul educatorului este luat de familie (părinți și bunici), însă momentul 

în care copilul este şcolarizat, reprezintă pentru părinți punctul în care ei trec de la statutul de primi 
educatori la cel de parteneri ai educației, fie ea reprezentată de grădiniță, fie de școală. Aceasta 
înseamnă că rolul părinţilor în educaţia copiilor nu s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în 
care părintele împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia 
copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de 
implicare activă în cadrul ei. 

 Dacă cele două medii educaţionale - şcoală şi familie - se completează şi se susţin recoproc, 
atunci pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în 
viaţa socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau 
cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o 
îmbunatăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de 
abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

 Pornind de la ideea că elevul activ, organizator, cercetător, independent, participant conștient 
la propria dezvoltare se află în atenția învățământului modern și este sprijinit de acesta, deduce că 
este necesar să apelăm la toate formele de educație și să le aplicăm în funcție de nevoie și 
capacitățile elevilor noștri. Intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite 
adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea 
interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. 

 De aceea, proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este benefică, mai ales atunci 
când are drept scop promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu 
poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului 
școlar.  

 În proiectarea activităților trebuie avute în vedere dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a 
interacţiona şi empatiza cu propriii copii, stimularea activităţii în grup și stimularea şi promovarea 
capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, concursuri, serbări.  

 Educaţia extraşcolară permite implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură 
decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de 
verificare şi apreciere a rezultatelor.  

 Activităţi de tipul serbărilor şcolare - organizate cu diferite prilejuri - sunt foarte cunoscute şi 
îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 
sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă.  

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor deveni 
mai atractive pentru elevi, iar părinții vor conștientiza în mai mare măsură importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 În luna decembrie a fiecărui an am realizat Atelierul lui Moș Crăciun și, ca urmare și în 
acest an, am organizat această activitate în care au fost cooptaţi elevii clasei a II-a, părinții și bunicii 
elevilor.  

 Scopul activității a fost acela de a oferi timp de calitate părinților și copiilor, într-un mediu în 
care cei mici își petrec jumătate din zi și pe care părinții nu îl cunosc decât din spusele copiilor. 
Astfel, împreună au realizat ornamente și podoabe pentru brad, felicitări și obiecte pentru Craciun, 
au cântat colindele învățate la școală și au împodobit împreună brăduțul din clasă. Impactul asupra 
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părinţilor a fost unul deosebit, aceştia fiind impresionati de căldura și emoţia cu care copiii i-au 
întâmpinat, dar și bucuria cu care au lucrat alaturi de părinții lor. O bunică le-a cântat un colind 
vechi copiilor și, la cererea lor, l-au repetat cu toții. A fost un schimb cultural benefic celor mici și 
celor mari care, pentru o vreme, s-au revăzut copii în prag de mare sărbătoare creștină și au retrăit 
emoția acestui eveniment. 

 Deducem de aici că, prin derularea acestui gen de activități cu părinții, se desprind o serie de 
beneficii mai ales pentru părinte; el va fi mai implicat în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală 
(alegerea opţionalelor, managementul clasei, programe şcolare, standarde de performanţă), va 
cunoaşte tehnici de abordare a diferitelor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea temelor, în 
dobândirea deprinderilor intelectuale, va conştientiza progresul sau eşecul copilului, schimbările 
survenite în evoluţia lui, va fi interesat de nevoile acestuia și de gradul lui de satisfacție. 

 Este cunoscut faptul că, cu cît sunt mai activi părinţii în desfășurarea procesului instructiv-
educativ, cu atît mai bine performează elevul la şcoală. Copiii sînt foarte sensibili la gradul de 
participare a părinţilor la şcolarizarea lor – fie că aceştia se rezumă doar la cunoaşterea progreselor 
la învăţătură, fie că decid să îşi asume un rol mai consistent şi să se implice în activitatea şcolii.  

 În urma derulării unor astfel de parteneriate, care au presupus mai multe activități 
extrașcolare, s-a înregistrat un grad de satisfacție mai mare la nivelul grupului de elevi, s-a 
îmbunătăţit situaţia şcolară a elevilor, cadrele didactice au fost impulsionate înspre asigurarea unui 
mediu propice învăţării şi educării elevilor, a cooperării și conlucrării cu familiile acestora.  

 În consecință, este posibil și chiar necesar un parteneriat real între şcoală şi părinţi presupune 
un efort conştient, dar iniţiativa trebuie să vină de la şcoală. Printr-o abordare subtilă, susținută, 
diversificată, atractivă, vom reuși să avem alături părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii, părinţi ce 
vor acorda sprijin susţinut copiilor, părinţi ce se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor, copii 
care, la rândul lor, se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, se vor bucura de 
interesul părinţilor, descoperind în părinţi adevăraţi prieteni. 
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Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 
 

Prof. Sandu Viorela 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Deva 

 
 Avem relații cu mulți oameni din viața noastră, de exemplu cu familia, prietenii și vecinii, cu 

toate acestea nu dezvoltăm întotdeauna parteneriate cu aceştia. Relațiile se transformă în 
parteneriate atunci când persoanele implicate împărtășesc un obiectiv comun, de exemplu sprijinirea 
sănătății mintale și a bunăstării copiilor și împărtășirea responsabilității pentru atingerea acestui 
obiectiv. Parteneriatele încep cu relații pozitive și implică: 

• toți sunt egali și contribuie în moduri diferite; 
• fiecare persoană este apreciată și respectată pentru ceea ce crede, chiar dacă există 

diferențe; 
• ascultarea și comunicarea unii cu alții; 
• depunerea unui efort de a înțelege și de a avea încredere în punctele de vedere celorlalţi; 
• consultarea părţilor implicate atunci când iau decizii importante și personalul urmând 

direcţiile părintelui sau îngrijitorului. 
 Familiile și cadrele didactice care construiesc parteneriate au mai multă satisfacție atunci 

când interacționează unul cu celălalt. Copiii beneficiază de acest mediu pozitiv deoarece contribuie 
la promovarea sănătății mintale și a bunăstării acestora. 

 Copiii mici înfloresc atunci când adulții care se ocupă de ei lucrează bine împreună. 
Familiile și cadrele didactice pot împărtăși discuții despre modul în care se comportă și despre 
modul cel mai bun de a le satisface nevoile. Familiile cunosc foarte bine punctele forte, 
personalitatea, starea de spirit si comportamentul copilului. Cadrele didactice pot, de asemenea, să 
cunoască un copil bine prin experiențele sale zilnice și pot împărtăși înțelegerea lor cu privire la 
modul în care copiii se dezvoltă. Atunci când familiile și cadrele didactice desfăşoară activităţi 
comune, aceștia pot face schimb de informații și se pot concentra pe satisfacerea nevoilor fiecărui 
copil și pe sprijinirea dezvoltării acestora. 

 Parteneriatele permit copiilor să vadă oameni importanți din viața lor, colaborând în armonie. 
Atunci când copiii văd comunicarea pozitivă între părinți sau îngrijitori și personalul grădiniţei, 
încep să învețe că este important să se construiască relații sănătoase. De exemplu, copiii care își văd 
părinții sau îngrijitorii care comunică bine și sunt prietenoși cu personalul pot învăța cum să se 
ocupe bine de ceilalți. Copiii pot avea încredere și se pot simți în siguranță cu cadrele didactice care 
sunt respectate și susținute de familia lor, se pot simți confortabil la serviciul lor timpuriu și se pot 
bucura de experiențe pozitive. Copiii se simt apreciați și importanți atunci când familiile și cadrele 
didactice se sprijină și se respectă reciproc în mod egal.  

 Într-un parteneriat, familiile și personalul pot împărtăși experiențele lor reciproce și 
înțelegerea lor cu privire la modul în care legătura lor este importantă pentru un copil. Copiii fiind 
în proces de dezvoltare separă cu dificultate experiențele lor de la un mediu la altul, de exemplu, 
faptul că un copil se simte confortabil în îngrijirea celor de acasă, precum și în îngrijirea celor de la 
grădiniţă. Copiii sunt capabili să gestioneze diferite reguli și rutine în locuri diferite atunci când 
înţeleg ceea ce sunt regulile și rutina și când sunt susținuţi în respectarea acestora. Cu cât 
previzibilitatea în îngrijire este mai mare, cu atât este mai ușor pentru copii să dezvolte un sentiment 
de siguranţă şi autocunoaştere şi învaţă la ce se pot aștepta de la cei din jurul lor. 

 Împărtășirea unor legături pozitive cu familiile copiilor ajută cadrele didactice să se simtă 
mai conectate şi mai apreciate. Cadrele didactice pot răspunde mai ușor la nevoile copiilor prin 
înțelegerea relației copilului cu părinții, îngrijitorii și frații. Cadrele didactice pot, de asemenea, 
dezvolta o înțelegere mai profundă a modului în care fiecare familie ar dori ca copilul să fie crescut. 
Având o "imagine mai mare" a lumii unui copil permite cadrelor didactice să se raporteze la copii 
într-un mod care îi face să se simtă înțeleși, ceea ce întărește apoi relațiile. Relațiile și parteneriatele 
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ajută cadrele didactice să se simtă încrezătoare și satisfăcute în rolul lor de a sprijini copilul și 
dezvoltarea acestuia. 

 Lucrul împreună poate ajuta familiile și cadrele didactice să aibă încredere reciprocă și să 
comunice deschis. Atunci când informațiile sunt împărtășite, familiile și cadrele didactice sunt 
capabili să dobândească o înțelegere mai profundă a: 

 cum să colaboreze pentru a sprijini copiii; 
 comportamentului copiilor la domiciliu și la grădiniţă; 
 celor mai eficiente metode de a sprijini învățarea copiilor; 
 lucrurilor care îi bucură pe copii şi care le sunt punctele forte ale acestora; 
 resurselor pentru abordarea dificultăților copiilor. 
 Interacţiunea în cadrul unui parteneriat ajută familiile și cadrele didactice: 

 să se simtă binevenite, respectate şi apreciate; confortabile, încrezătoare şi susţinute în 
rolurile lor;  

 să fie responsabili datorită încrederii pe care o simt din partea celorlaţi; 
 să rezolve neînţelegerile, permițând adulților să continue să lucreze împreună pentru a 

sprijini copiii; 
 să beneficieze de resursele, ideile și energia pe care alții le oferă; de luarea deciziilor 

comune; 
 să vadă lucrurile din alte perspective; 
 să dezvolte legături puternice cu copiii; 
 să simtă un sentiment de satisfacție atunci când copiii explorează, învață și îşi dezvoltă 

abilitățile; 
 au mai multe oportunități de a discuta despre dezvoltarea copilului. 

 Modalităţile de realizare a parteneriatului grădiniţă - familie sunt: participarea la întâlnirile 
colective realizate de către cadrul didactic; participarea la întâlnirile şi consultaţiile individuale 
părinte - cadru didactic; editarea de buletine săptămânale sau lunare; utilizarea de carneţele de 
corespondenţă; vizitele la domiciliu; voluntariatul; participarea la activităţi didactice demonstrative; 
participarea la activităţi extraşcolare. 

 Dragostea, afecţiunea şi grija părintească sunt considerate în literatura de specialitate tot atât 
de importante pentru dezvoltarea emoţională a copilului cum sunt vitaminele şi proteinele pentru 
dezvoltarea fizică. A educa presupune un efort susţinut din partea părinţilor pentru a identifica cele 
mai potrivite strategii şi metode de influenţare formativă, în funcţie de individualitatea fiecărui copil 
şi cerinţele oficiale ale grădiniţei. Dar, educaţia din familie nu poate suplini educaţia organizată şi 
sistematică realizată în context formal şi nu va putea da roade decât în condiţiile în care acţionează 
împreună şi în complementaritate cu grădiniţa. 

 
Bibliografie: 
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creating community among adults in early care settings. Washington: National Association for the 
Education of Young Children; 

2. Răduţ, R. (coord.) şi Bocoş , M. (coord.) şi Chiş, O. (coord.). (2015). Tratat de management 
educaţional pentru învăţământul primar şi preşcolar. Piteşti: Editura Paralela 45.  
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SERBAREA ȘCOLARĂ 
 

Prof. Sârbu Liliana 
Grădinița P.P. Chișineu-Criș, jud. Arad 

 
Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 

dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei.  
Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să 

evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. 
Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al 

copiilor și contribuie la acumularea de noi cunștințe, îmbogățesc și remontează viaţa afectivă 
stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la 
dezvoltarea simțului de răspundere, prin dorința de reușită, favorizează concentrarea atenţiei pe 
parcursul desfășurării programului, prezența spectatorilor (părinţi, bunici,cadre didactice) trezește în 
copil energia de a învinge timiditatea, stimulează independenţa de acţiune. Pentru ca, copiii să-și 
motiveze participarea la această aleasă activitate este foarte importantă atmosfera realizată în timpul 
repetiţiilor, caracterizată prin buna dispoziţie,dar și prin seriozitate. Este recomandabil ca repertoriul 
serbărilor să aibă conținut accesibil vârstei copiilor și să cuprindă diverse forme de manifestare 
artistică, într-o concepție echilibrată. Versul, muzica vocală, cea instrumentală, gimnastica ritmică, 
scenetele scurte, pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea și dinamismul spectacolului. 
Toate aceste activități au rol formativ, dar ele își ating scopul numai în măsura antrenării elevilor la 
realizarea lor, punând în valoare capacitățile intelectuale, afective, estetice și fizice ale copiilor. 
Micii artiști trebuie încurajați, stimulați pentru a realiza buna dispoziție și participarea cu interes de-
a lungul pregătirii și desfășurării spectacolului. Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă 
bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți .Toate 
acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea 
creatoare.  

Serbările au o importanță deosebită pentru educația estetică a copiilor. Înțelegând și 
memorând poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, limbajul și memoria copiilor. 
Această activitate de învățare este condiționată de dezvoltarea atenției . De asemenea copilului i se 
cere un efort de atenție și pentru a respecta momentul în care trebuie să intre în scenă pentru a-și 
pune de acord acțiunile proprii cu cele ale colectivului. Interpretarea rolurilor cere din partea 
copilului imaginație creatoare, pentru a reda veridic, convingător, personajul pe care îl reprezintă. 
Serbările aduc un aport însemnat în educația copiilor. Dansurile, cântecele și costumele naționale 
dezvoltă la copii dragostea față de arta populară, față de poporul care a creat-o. Sebările contribuie 
de asemenea și la închegarea colectivului. Copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute 
pentru realizarea unui scop comun: reușita serbării. Încordarea gradată din perioada de pregătire a 
serbării culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupului de copii ajunge la 
maximum. Astfel pregătirea și participarea la serbări, ca acțiuni colective, obișnuiesc copilul să 
trăiască în colectiv și să se simtă atașat de el. Serbările și distracțiile sunt un izvor de bucurii și 
satisfacții. Ele creează copiilor o stare de dispoziție, favorabilă atât dezoltării fizice, cât și 
dezvoltării pshice. În efortul depus pentru pregătirea și desfășurarea unei serbări se formează voința 
copiilor. Prin acest efort,se conturează o serie de calități morale pretențioase, ca perseverența și 
spiritul de independență.  

Copilul se deprinde, de asemenea, să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența unui 
public numeros și necunoscut. Treptat unii copii se debarasează de timiditate și devin mai curajoși, 
mai îndrăzneți. În cadrul organizat și vesel al serbării, se formează optimismul, încrederea în forțele 
proprii. Serbările au de asemenea, rolul de a verifica ceea ce copilul și-a însușit într-o anumită 
perioadă de timp, de a-l pune în situația să aplice în practică ceea ce a învățat. În acțiunea de 
familiarizare a copilului cu arta, serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei 
și practicarea ei, se pot determina înclinaţiile, talentul, tipul de creativitate, tipul de inteligenţă, tipul 
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şi nivelul de inteligenţă emoţională şi celelalte caracteristici definitorii ale fiecărei persoane. Copiii 
conştientizează treptat în ce domeniu de activităţi pot excela şi unde nu se simt confortabil.  

Prin atribuirea acelui rol care i se potrivește cel mai bine, copilului îi sunt respectate 
particularităţile, îi este încurajat talentul. Expunerea în public, în cadrul unei serbări, a 
caracteristicilor personale care necesită îmbunătăţiri nu reprezintă soluţia adecvată pentru 
dezvoltarea acestor trăsături, ci mai degrabă o acţiune cu efect inhibitor. Şcolarul mic, cu toată 
dezinvoltura specifică vârstei, are o inteligenţă emoţională suficient de bine dezvoltată pentru a 
sesiza situaţiile care generează o stare de disconfort. Însă mecanismele de gestionare a acestor 
situaţii îi sunt proprii doar parţial. Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un 
timp scurt și mai ales să nu afecteze timpul de joc al copiilor sau timpul destinat altor activități 
obligatorii. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice 
şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a 
pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau cadru didactic. Cântând, dansând, 
recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul îşi perfecţionează deprinderile artistice, care îl 
vor ajuta să-şi dezvolte gustul estetic, dragostea pentru frumos și aptitudinile pentru arte. Reusita 
unei serbări contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.  

Serbarea antrenează întregul potențial intelectual, moral,estetic, afectiv, volitiv si fizic al 
copiilor, contribuie la lărgirea orizontului cognitiv, sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l 
creează și atmosfera încărcată de emoții. Importanța unor asemenea festivități este deosebită pentru 
că ele lărgesc orizontul spiritual al copiilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, 
îmbogățesc și remontează viața afectivă stimulând sentimente nebănuite.  

 
Bibliografie: 
1. Nicola I. –,, Pedagogie”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994;  
2. Popescu, G.- ,,Psihologia creativităţii”, Ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2007; 
3. ,,Revista învățământ primar”, nr.2-3/2004, Editura Miniped;  
4. Teodosiu, O., Coman, C., - ,,Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti, 2005. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Sarivan Anamaria Nicoleta 
 
Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând familiei sale. 

Chiar şi atunci când grădiniţa oferă programe foarte bune şi eficiente, ea nu poate contracara 
experienţa negativă acumulată de copil în familia sa. Mai mult ,ceea ce învaţă copilul de la 
educatoare poate să nu prezinte importanţă dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică suficient 
programul. În consecinţă pentru ca activitatea derulată în cadrul unui program de educaţie şcolară 
să-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să se facă mai întâi cunoscută părinţilor şi ulterior 
să existe o colaborare strânsă între aceştia şi educatoare. Printre cele mai importante relaţii de 
parteneriat ,poate fi menţinută relaţia dintre părinţi şi grădiniţă. Dacă părinţii sunt implicaţi în 
programul educativ de la început ei vor înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa şi cu 
educatoarele şi îşi vor forma deprinderea de a se interesa şi a sprijini activitatea pe care copilul o 
desfăşoară aici. Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi 
familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, 
sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care 
se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional.Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi 
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de 
cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra 
copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul 
intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 
aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, 
familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile 
oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, 
memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii 
se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.Tot în familie se 
formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă’’.Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi 
şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe 
şi lectorate cu părinţii.Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei 
ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect 
este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge 
mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l 
susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . Şcoala este instituţia socială în care se 
realizează educaţia organizată a tinerei generaţii . Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă 
la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu 
şcoala sunt eficiente ambilor factori. Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori şi 
părinţi, se iau în calcul: 
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- calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); 
- percepţiile fiecăruia; 
- atitudinile care îi caracterizează; 
- caracteristicile instituţiei şcolare; 
- caracteristicile familiei; 
- modul de comunicare. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-

educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

- prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
- asistarea elevilor în efectuarea temelor ; 
- participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ; 
- organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
- organizarea unui colţ verde în şcoală ; 
- atragerea unor fonduri pentru şcoală ; 
- susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta 

prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Se accentuează azi ideea de a sprijini 
părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea unor intervenţii asupra familiei şi deci, 
în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative . 

 
BIBLIOGRAFIE : 
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., 

Bucureşti, 1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002; 
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 

1974; 
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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SERBARE - MOȘUL CEL BUN 
 

REALIZATOR: Sas Madalina-Georgiana, 
Grădinița p.p. nr. 7, Deva, Jud. Hunedoara. 

 
Prezentator: 
Din cer ninge liniștit 
Peste case , pomi și  
Iată fulgii ne-au șoptit 
Să nu mai stăm pe gânduri 
Ne-am gândit să împodobim 
Cât mai vesel clasa noastră, 
Să vedeți cât vă iubim 
Poftiți la serbarea noastră! 
Prezentator 1: 
Pentru că vine Crăciunul, 
Să mergem cu Moș Ajunul, 
Să cântăm cu veselie, 
Să spunem și o poezie! 
Și dacă o să vă placă 
Noi vă invităm la joacă, 
Că moșul la fiecare 
Ne va oferi în dar, 
Tot ce are-n buzunar 
Și în rolul lui cel mare, 
Chiar aici, chiar la serbare! 
Prezentator 2: 
- E un fulg! 
Și aduce-n vânt ninsoare 
Drumuri albe peste noi 
Râs curat în ochii tăi, 
Sănioare,zurgălăi... 
(se aud zurgalai,Cântec) 
Fulgul 1: 
- Cine ești frumoasă zână 
Și de ce ai venit 
Ești Crăiasă, ești Stăpână 
Sau poate eu am greșit? 
ZÂNA IARNĂ: 
Eu sunt zâna de zăpadă 
Și am venit cu fulgișorii mei 
Drumul să-l albim 
Pe voi să vă înveselim! 
(Dansul fulgilor de nea, apoi iar se aud 
zurgalai și fulgișorii se opresc) 
ZÂNA: 
Fulgișori micuți, fulgișori drăguți, 
Din zbor vă opriți 
La mine veniți 
Să-mi povestiți  
De prin lumea mare 
Ce văzurăți oare? 

FULG DE NEA 2: 
Un vis frumos de iarnă 
Cu clinchete de zurgălăi 
Vom trăi în fapt de seară 
Momente ce ne emoționează  
Mai mult acum, când se-nserează. 
FULG DE NEA 3: 
Mama iarnă ne-a trezit, 
Și acum ,iată am venit 
Cu zăpadă împodobim 
Munți ,păduri și câmpii, 
Bucurați-vă copii! 
FULG DE NEA 4: 
Iarnă albă cu ninsoare 
Lasă și un pic de soare, 
Și căldură, că acuși  
Vom porni la saniuș! 
FULG DE NEA 5: 
Iarnă, iarnă ești frumoasă, 
Când nu ești prea friguroasă, 
Când aduci albă zăpadă 
Și nu scoți lupii la pradă! 
OMUL DE ZĂPADĂ: 
Au venit copii pe dâmb, 
Din troieni făcură, 
Trupul meu greoi și stâmb, 
Nasu-mi este de ardei, 
Ochii de cărbune 
Doi covrigi mi-au pus cercei, 
Drept căciulă mi-au adus  
Oala asta spartă, 
Și în brațe, ei mi-au pus mătura stricată. 
Fetiță: 
Hai copii cu toții, 
Vine Moș Crăciun, 
Și ne aduce- n tolbă 
Tot ce este bun, 
Să-i sărim înainte, 
Moșului iubit 
Și sa strigăm tare, 
Bine ai venit! 
(cantec- Moșul bun) 
MOȘ CRĂCIUN: 
Bună seara, bună seara 
Iară vin cu sănioara 
Și cu daruri proaspete,  
Bucuroși de oaspete? 
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COPII: 
Bucuroși, bucuroși 
Moșule de unde vii? 
MOȘ CRĂCIUN: 
Iară vin din moși strămoși, 
Încărcat cu jucării 
Pentru voi ,iubiți copii! 
Fetița: 
Bine ai venit Moș Crăciun, 
Te așteptam cu nerăbdare 
Căci păpușa mea, cea mare, 
A rămas fără picioare! 
Prezentator 3 : 
Se aproprie Crăciunul, 
Vino sa te rogi cu mine 
Isus se naște astăzi  
Copile, pentru mine. 
Se aproprie Crăciunul, 
Cu bradul împodobit, 
Isus ne cere-n taină  
Să- ngenunchem smerit! 
(Cantec- O brad frumos) 
Băiat: 
Colinde,colinde 
E vremea colindelor 
Căci gheața se-ntinde  
Asemeni oglinzilor! 
(colinde- Sus la poarta raiului,;Deschide ușa 
creștine; Flori dalbe; O ce veste minunata) 

MOȘ CRĂCIUN: 
Dragi moșului, tare îmi place să stau cu voi, 
Dar ar fi timpul să plec și la alți copii. 
COPII: 
Mai stai Moș Crăciun, 
Mai este cineva 
Care n-a sosit încă! 
MOȘ CRĂCIUN: 
Cine , cine? 
ZÂNA IARNA: 
Anul Nou, e nu a venit! 
ANUL VECHI: 
Dragi copii, eu nu mai pot 
Zilele sa le mai port 
Și nepotu-mi întârzie,  
Să-i dau zilele-n spate, 
Să le poarte mai departe! 
ANUL NOU: 
Vă doresc la fiecare, 
Mult belșug si bunăstare, 
Să aveți parte  
Numai de noroc în toate, 
Să se bucure oricine 
De viață și sănătate! 
Ia mai mânați, măi flăcăi 
Și sunați din zurgălăi, măi,măi! 
( cantec : Sorcova și La multi ani). 
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ŞCOALA ŞI FAMILIA, FACTORI RESPONSABILI ÎN EDUCAŢIA ŞI 
FORMAREA ELEVILOR 

 
Prof. înv, primar Saşec Rodica Daniela 

Colegiul Naţional ,, Mircea Eliade” 
Reşiţa , Caraş-Severin 

 
 Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamiliar, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste 
medii educaţionale se completează şi realizează activităţi educative împreună, asigură într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general, în viaţa socială. 

 Părinţii participă alături de cadrul didactic si de copii la activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare: -amenajarea mediului educaţional (sala de clasă, sala de sport, cabinete, holuri); -
îngrijirea mediului înconjurător apropiat (curtea şcolii, parcul şcolii); -serbările şcolare;-vizite la 
muzee, expoziţii; -vizionarea de filme, spectacole; 

 -excursii şi vizite organizate în oraş sau în afara oraşului; -însoţirea elevilor la concursurile 
şcolare, festivaluri artistice;-simpozioane, seminarii având ca temă relaţiile şcoală-familie, familie-
elev, rolul educativ al familiei şi al şcolii. 

 Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; 
este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Sunt situaţii 
în care apar dificultăţi în comunicarea dintre cadrele didactice şi părinţi, fie din lipsă de experienţă, 
fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil însă ca fie prin efortul 
părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. 

 Împreună cu părinţii, şcoala are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. Se ştie că mulţi părinţi socotesc în mod eronat că vârsta de 6 -7 ani, când copiii calcă 
pentru prima oară pragul şcolii, este o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult, 
daca nu chiar dispare. In acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate, deoarece comunicarea eficientă dintre profesori şi părinţi se 
reflectă în dezvoltarea copiilor. 

 Impreună, părinţii, copiii şi cadrele didactice pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei 
implicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 

 Şcoala are contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul 
educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare pe baza unei 
reţele educative având pe primul nivel COPILUL, apoi SCOALA şi FAMILIA şi urmând: 
PRIMĂRIA, GRĂDINIŢA, BIBLIOTECA, POLIŢIA, PROTECŢIA MEDIULUI, ONG, etc. 
Această reţea trebuie supusă dezbaterilor cu părinţii pentru ca aceştia să cunoască posibilităţile şi 
particularităţile fiecărei instituţii sociale implicate în educaţie. 

 Invăţământul primar este o treaptă importantă şi responsabilă a sistemului de învăţământ. El 
reprezintă trambulina de lansare a copilului în actul de cunoaştere si de învăţare sistematică. 

 De caracterul şi calitatea “dialogului” pe care învăţătorul îl stabileşte în raport de munca 
şcolară cu elevii săi, de caracteristicile climatului pe care îl creează la lecţie, depinde în mare 
măsură efectul muncii sale educative. 

 Dacă, prin pregătire şi tact pedagogic, cadrul didactic realizează un contact pozitiv cu elevii, 
acesta favorizează procesul instructiv-educativ. Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, 
delicateţea sufletească, puterea de stăpânire, pasiunea pentru ceea ce predă, pentru cunoaştere, sunt 
calităţi care-i asigură eficienţa muncii, producându-i satisfacţie, stimulare pentru noi şi noi eforturi 
în scopul perfecţionării stilului de muncă. Rezultatul unui raport pozitiv învăţător-elev înseamnă, pe 
de o parte, tineri formaţi pentru integrare eficientă în viaţa socială, iar pe de alta, învăţători stimaţi 
de elevi, de colegi, de întreaga societate.. 

 Deşi funcţia culturală a familiei stă la baza procesului de educare a copiilor, ea nu trebuie 
confundată cu funcţia educativă. Ca şi funcţia culturală, funcţia educativă are ca finalitate integrarea 
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eficientă a individului în societate şi urmăreşte crearea de individualităţi bine pregătite, care să 
aducă o contribuţie maximă la transformarea şi progresul societăţii. 

 Obiectivul principal al activităţilor educative este formarea personalităţii copilului care este 
urmărit atât în familie cât şi în şcoală, astfel sarcinile şcolii cât şi ale familiei în materie de educaţie 
şi instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc. 

 În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educaţional se impune tot mai mult 
implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali 
interesaţi de educaţie. Rolul cadrului didactic nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă, ci 
presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi familiile acestora, desfăşurând o 
muncă de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru-didactic – părinte 
presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale clasei, 
informări reciproce cu privire la evoluţia copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un 
punct de vedere diferit. 

 Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, 
cât şi la profesori şi administratori şcolari) sau de ordin material ( relaţia şcoală-familie cere un 
surplus de efort material si de timp). Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente privind: 
responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; libertatea de alegere a scolii de către 
părinţi sau unicitatea învăţământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale 
copilului; randamentul pedagogic şi datoria parentală; participarea părinţilor la gestionarea şi 
procesul decizional din instituţia şcolară. Se consideră, în general, că problema este de atitudine. 
Este dificil de pretins, atât la părinţi, cât şi la profesori, că relaţia de colaborare şcoală- familie nu 
este doar un “drept de opţiune”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof.înv.primar Savu Crenguța Maria 

Școala Gimnazială „Constantin Secăreanu” Runcu, Dâmbovița 
 
 Familia este o celulă vie, prima celulă a ţesutului social, instituţia cea mai stabilă în istoria 

omenirii dar care necesită atenţie şi îngrijire permanentă. 
Este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, realitatea cu cea mai mare 

influenţă şi care lasă o urmă mai profundă pentru că relaţiile în interiorul ei se bazează pe dragoste. 
Ea modelează persoana umană.. 

Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial.  
Școala reprezintă instituția de învățământ public, unde se predau elementele de bază ale 

principalelor discipline. Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop 
esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament.  

Cercetarile actuale despre implicarea parintilor în activitati scolare/de învatare arata ca: 
- implicarea este legata de statutul socio-economic (în primul rând de nivelul de scolarizare 

al parintilor); 
- implicarea este legata de masura în care ei sunt informati si capabili sa contribuie la 

activitatile de învatare ale copilului. 
 Obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului , care este 

urmărit atât în familie, cât şi în şcoală , astfel încât sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de 
educaţie şi instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc. 

 Orice parinte trebuie sa inteleaga ca joaca este de fapt "munca" copilului, iar invatarea este 
mai usoara cu ajutorul jocului. Copiii care-si vad parintii citind cu placere vor invata astfel ca cititul 
este ceva distractiv si vor fi mai tarziu receptivi la invatarea lui in scoala. 

 Mulţi părinţi socotesc că vârsta de 6–7 ani, când copiii lor calcă pentru prima oară pragul 
şcolii, este o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. 
Dimpotrivă, acum rolul lor se dublează: acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în 
care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai 
comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.  

 Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; 
este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Şcoala şi 
familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe 
iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au 
performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” 
(Henderson şi Nancy, 1995). Conform unui studiu implicarea părinţilor ar putea aduce următoarele 
beneficii: 

 Creşte stima de sine a copiilor.  
 Îmbunătăţeşte relaţia părinte – copil.  
 Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală.  
 Elevii au note mai mari. 
 Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaţie 

al părinţilor.  
 Au mai puţine absenţe.  
 Îşi fac mai conştiincios temele acasă.  
 Copiii şi părinţii dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală. 
 Profesorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează.  
  Scade riscul consumului de alcool şi al violenţei.  
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  Câştigurile nu sunt evidente numai în primii ani de şcoală, ci sunt semnificative, indiferent 
de vârstă sau de studiu.  

 Elevii se vor adapta mai uşor la schimbările din clasa a V-a, a IX-a.  
 Elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste privind viitorul lor. 
 Școala și familia sunt două instituții care au nevoie una de alta 
Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la mobilitatea socială și 

economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de 
premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, 
iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă 
în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a 
elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. 

Cand scolile si familiile lucreaza impreuna ca parteneri beneficiari sunt elevi 
Transformarea familiei intr-un partener al scolii presupune: 
 extinderea iniţiativei şcolii in sensibilizarea şi atragerea familiei; 
 elaborarea si realizarea unor proiecte orientate către parteneriatul cu familia; 
 activizarea consiliilor de părinţi; 
 îmbunătăţirea modalităţilor de informare adresate părinţilor; 
 organizarea unor activităţi in regim de parteneriat. 
parteneriatul dintre şcoala şi familie poate fi incurajat printr-un management performant al 

calităţii şi prin asigurarea unor servicii educaţionale destinate părinţilor  
 Se intalnesc situaţii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din 

lipsa de experienţă, fie din lipsa spiritului de echipă. Comunicarea eficientă dintre profesori şi 
părinţi se reflectă în dezvoltarea copilului. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin 
efortul părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe 
cazuri părinţi considera ca mersul la şcoală încă mai este o experienţă inconfortabilă.  

 Un parteneriat între cadrele didactice(profesionişti) şi familie este posibil numai dacă fiecare 
dintre cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie 
pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de 
dezvoltare şi participare comunitară, influenţează pozitiv rolul scolarilor în educaţia incluzivă. 

 Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei , iar între aceştia şi comunitate, 
mediul extraşcolar şi extrafamilial , activează elevul , obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste 
medii educaţionale se completează şi se susţin , ele asigură într-o mare măsură buna integrarea a 
scolarului în activitatea educativa şi pe plan general în viaţa socială. 
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“ MAGIA SARBATORILOR DE IARNA ” 
 

Educatoare: Savu Gabriela 
GPP Dumbrava Minunata, Slobozia 

 
 Dat fiind rolul pe care il au aptitudinile in activitatea omului, necesitatile practice au generat 

inca din cele mai vechi timpuri un viu interes fata de problema acestor  
particularitati ale personalitatii. Copiii se deosebesc intre ei dupa particularitatile lor de 

actiune. Stim ca aceleasi actiuni (practice, intelectulale, literare, sportive, muzicale etc.) sunt 
executate de diversi copii la diverse niveluri calitative cu o eficienta mai mare sau mai mica, uneori 
foarte redusa.  

 Aptitudinile se demonstreaza totdeauna prin resusita in activitati si sunt subsisteme sau 
sisteme operationale superior dezvoltate, care mijlocesc performantele supramedii in activitate. 
Aptitudinea arata ce poate copilul, nu ce stie el. Dezvoltarea aptitudinilor este conditionata de 
anumite premise naturale (dispozitii, particularitatile native ale tipului de activitate nervoasa 
superioara, unele particularitati anatomofiziologice ale diferitilor analizatori, precum si plasticitatea 
sistemului nervos. 

 In cadrul activitatilor comune, a activitatilor alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii prescolari. Trezirea interesului pentru activitatile muzicale pe 
varste, este in mare masura conditionata de valoarea educativa a materialului cu care lucram: 
cantecele, jocurile cu cantec, auditiile si exercitiile musicale sa fie placate auzului si de buna 
calitate. Acelasi copil canta, deseneaza, are imaginatie bogata in povestire : educatoarea trebuie sa 
descopere vocatia copilului, resursele adanci ale acestuia, care valorificate, vor sa se ridice pana la 
treapta creatiei. Apar deci, necesare datele observatiei curente, experimentul. 

 Educarea conduitei verbale a presclarului constituie o premisa psiho-pedagogica a pregatirii 
lui pentru scoala. In gradinita sunt utilizate diferite modalitati prin care se asigura stimularea 
verbala a copiilor. Povestirile create de copii constituie un exercitiu de stimulare a gandirii si 
imaginatiei, de activizare a exprimarii verbale fluente, flexibile, originale. Prin reproducerea 
textelor cunoscute, copilul isi formeaza priceperi si deprinderi pentru povestiri, conditie esentiala 
pentru compunerea propiilor povestiri. In activitatile de povestire create de copii, este important sa 
se incurajeze incercarile copilului, ideile originale (reale si fantastice): sa se indrume cu tact 
inclinatiile copilului, exprimarea spontana, sa se aiba in vedere ca aceasta functie a gandirii- 
creativitatea- stimulata de timpuriu devine un stil de viata, o atitudine. 

 Teatrul de papusi este un mijloc potrivit pentru dezvoltarea aptitudinilor literare la copil. 
Invatarea si recitarea poeziilor contribuie la dezvoltarea memoriei voluntare, reproductive, logice, a 
sensibilitatii si expresivitatii vocabularului. In gradinita educatia estetica se realizeaza prin multiple 
mijloace si anume fie prin activitatile commune, fie prin activitatile din diferitele momente ale zilei, 
fie prin serbari. 

 Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare si cunoastere a traditiilor noastre populare. 
Mugurii acestui sentiment apar atunci cand copilul face primii pasi in cunoasterea creatiilor 
populare, la gradinita, apoi la scoala. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de 
realizare a educatiei fizice, ii familiarizeaza pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le 
dezvolta simtul ritmului si capacitatea de a-si coordona miscarile, precum si gustul pentru frumos. 

 Aptitudinile si inclinatiile mai deosebite descoperite la copii in domeniile: muzical, literar, 
coregrafic si artistico- plastic pot fi valorificate in timpul programelor distractive, a sezatorilor, a 
teatrului de papusi, dar mai ales in cadrul serbarilor din gradinita. 

 Activitatile artistice, oricum s-ar structura si ierarhiza, vizeaza in ansamblu problema 
valorificarii inclinatiilor artistice ale copiilor, cu conditia ca acestea sa fie bine organizate si cu un 
continut adecvat varstei lor. Copiii cu reale posibilitati de indemanare, de creatie, de recitare 
expresiva, de manifestare a simtului ritmic pot fi selectionati in redarea unei scenete sau chiar teatru 
de papusi, la grupele mari. De asemenea priceperile si aptitudinile dobandite in activitatile de 
educatie muzicala se valorifica prin integrarea cantecelor, a jocurilor cu cantec, precum si a 
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sezatorilor si a concursurilor (organizate in diferite conditii si momente ale vietii copiilor in 
gradinita), dar mai ales in cadrul serbarilor. 

 Serbarile sunt evenimente deosebite care incununeaza activitatea din timpul unui trimestru 
sau al unui an scolar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin continutul si incarcatura emotionala 
pe care o declanseaza serbarile au un rol eduativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistica sa-si 
manifeste scopul , educatoarea trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: pregatirea artistica la un nivel 
corespunzator al repertoriului; pregatirea organizatorica( popularizarea actiunii, asigurarea tinutei 
vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 

 Programul unei serbari trebuie sa cuprinda acele poezii, cantece, scenete care au o valoare 
artistica mai mare si care datorita acestui fapt declanseaza impresii si emotii estetice mai puternice. 
Montajele literar- artistice se pregatesc pregatesc cu grija de catre educatoare, stabilind genericul 
unui montaj, cautandu-se versurile si cantecele adecvate, de autori consacrati. De asemenea este 
important ca in selectionarea textelor sa se tina cont de intinderea acetora, in functie de posibilitatile 
particulare si de varsta a copiilor participanti la serbare. 

 Reusita unei serbari este rezultatul unei bune pregatiri, sigurarea unei atmosfere calme si 
linistite in timpul desfasurarii acesteia. Serbarea de sfarsit de an scolar constituie de fapt o evaluare 
a aptitudinilor si inclinatiilor artistice dobandite si dezvoltate in cursul anului. Serbarile din 
gradinita ocupa un loc important in activitatea instructive- educative, ele vizand nu numai 
depistarea si dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificrea potentialului creativ al copiilor.  
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Parteneriatul FAMILIE-ȘCOALĂ: între scepticism și reușită 
 

Prof.înv.primar Irina Savu 
Școala Gimnazială „George Coșbuc” Ploiești 

 
Rolul școlii într-o societate nu poate fi pus la îndoială. Indiferent de vremurile pe care le 

traversăm.....Cu siguranță, pentru fiecare dintre noi, prioritatea ar trebui să fie educația. În România, 
tranziția a distrus nu doar parte din economie, ci și din conștiința oamenilor. Nivelul moral al 
societății a coborât în ultimii ani, astfel că problema educației este vitală pentru România. Și, așa 
cum spune Edmund Burke, ”Educația este apărarea ieftină a națiunilor”. Fără școală și fără 
educație riscăm să ne transformăm -vorba lui Noica- dintr-un popor într-o populație. 

Școala românească , cu toate valorile ei, ar trebui păstrată în credință și, mai ales, în știință. 
 Și ca școala să fie bună, are nevoie mai intâi de dascăli buni și devotați și, alături de aceștia, 

de părinți. Este greu să crești un copil, dar și mai greu să îl educi. Se pare că, în iureșul luptei 
cotidiene cu viața, părinții au uitat să mai fie alături de copii și de școală. Mai sunt oare suficienți 
cei “șapte ani de acasă”? Mai există ei, ne întrebăm uneori, constatând că pentru elevi școala trebuie 
să țina loc uneori și de părinți? 

Într-o lume în care toate instituțiile și toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm 
accelerat, familia nu poate rămâne neschimbată și nu trebuie absolutizat un model sau altul de 
organizare familială.Toate aceste schimbări nu trebuie interpretate ca o criză a familiei, ci mai 
repede ca adaptări ale conduitei individuale la schimbările demografice, economice și morale care 
afectează societatea în ansamblu. Ceea ce nu ar trebui să se schimbe este gradul de implicare a 
familiei pe întreg parcursul școlar al copilului. Există familii care consideră școala singura 
responsabilă de educația și de viitorul copiilor. Dacă rezultatele nu sunt cele scontate, dacă ceva nu 
merge bine, profesorii apar ca singurii responsabili pentru aceste neajunsuri. Pe de altă parte, școala 
blamează familia și ne învârtim practic într-un cerc vicios. 

Într-o societate grăbită și superficială rămâne totuși o constantă care există de generații: 
necesitatea implicării familiei în activitatea școlii. Societatea modernă aduce presiuni și solicitări 
ridicate, competiție sporită pentru obținerea atenției din partea copiilor, dar și cerințe economice 
care duc la limitarea timpului petrecut de părinți cu copiii lor. Ce e de făcut? Nu există rețete 
universale. Se fac studii, se scriu cărți și se desfășoară activități în școli și la clase.Vorbim azi de 
parteneriate, cu o multitudine de activități: ședințe cu părinții, lectorate, activități comune părinți-
copii, consultații cu părinții, lecții demonstrative, ateliere, serbări și excursii, aplicarea de 
chestionare. Parteneriatul dintre școală și familie primește noi valențe, căci scopul fundamental este 
integrarea deplină a școlii în comunitate. Noi, dascălii, suntem copleșiți de multitudinea de 
documente pe care trebuie să le întocmim, astfel că evităm uneori realizarea unor astfel de activități. 
Pentru elevi și părinți si, desigur, și pentru noi, ele au însă valențe multiple și ne ajută să descoperim 
laturi nevăzute ale școlarilor/ copiilor nostri.  

 Dintre cele mai apreciate activități desfășurate cu părinții la seria de elevi pe care o conduc 
acum, aș aminti: „Din vacanțele noastre”, în care câțiva părinți au prezentat elevilor filmulețe sau 
fotografii din locurile văzute în concedii/vacanțe, în țară sau străinătate, însoțindu-le de de 
informații geografice, istorice, turistice interesante. Foarte bine primită de către școlari a fost și 
activitatea  

„Cei trei R”, în care un părinte care deține un centru de colectare de materiale reciclabile ne-a 
prezentat informații extrem de interesante și actuale despre protejarea mediului. M-am bucurat de o 
implicare (tot mai mare de la an la an) în proiectele de voluntariat (Let’s Do It, Romania!) si 
caritabile ( ShoeBox). Activitatea de educație financiară susținută de un părinte a devenit și ea o 
tradiție a clasei. Astfel de întâlniri cu părinţii au fost percepute şi ca o reală metodă de relaxare 
precum şi un prilej pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive şi apreciative, a sentimentului de 
apartenenţă la un grup având aceleaşi bucurii, griji şi preocupări, precum şi conştientizarea faptului 
că nu sunt singuri în solicitanta "meserie" de părinte și că un copil nu trebuie condus, ci dirijat, 
implicat și susținut în deciziile importante ce țin de persoana sa. 
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Ca dascăli, putem încuraja comunicarea proactivă și persistență, constantă. Pentru că 
informându-i (în legătură cu regulile, cu sintalitatea și cultura clasei ca organizație, cu modul în care 
practic îi pot ajuta acasă pe copii), îi angajăm pe părinți și le oferim și căi de acțiune. Modul facil și 
rapid de comunicare pe email, pe rețelele de socializare (pe grupuri ale părinților sau individual), 
telefonul de ajutor/informare -de câte ori părintele simte nevoia- vin în sprijinul unei bune 
colaborări cu familia. Așa cum copiii trebuie să se simtă confortabil în preajma profesorului, tot așa 
trebuie să construim și o relație deschisă, de încredere cu părinții. Impunând –desigur –limite. 

Se vorbește azi tot mai mult de democratizarea educației și de educația părinților. 
Managementul școlii care vizează și părintele ca factor decisiv a fost mult timp privit cu mirare și 
chiar indignare. Reproșurile care li se fac părinților privind relația de colaborare cu școala sunt: 
apatia (nu vin la ședinte/consultații anunțate); lipsa de responsabilitate (așteaptă inițiativa 
profesorilor); timiditate (lipsa de încredere în sine); participare „nediplomatică” (critică cu 
impertinență școala); preocupări excesive, uneori exclusive, pentru rezultatul imediat (notele 
copilului); rolul parental prost înțeles (nu cunosc rolurile în educația copilului); contacte limitate cu 
școala (numai în situații excepționale, de criză în comportarea copilului); conservatorism (reacții 
negative la idei noi). Reproșurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor 
sunt asemănătoare, inclusiv privind: greutăți în a stabili relația cu adulții (tratează părinții ca pe 
copii și nu ca parteneri în educația copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinții); stipularea 
neclară a rolului de profesor (oscilează între autonomia tradițională și perspectivele noi ale 
parteneriatului); lipsa unei pregătiri specifice privind relația școală-familie. Reținem și ideea că 
poate ar trebui elaborat şi un statut explicit al părintelui, cu drepturi şi obligații, cu sancțiuni şi 
premii. Părinții ar trebui obligați prin lege să participe activ la educarea copiilor, rolul lor ar trebui 
definit clar.  

 Traversăm o perioadă instabilă, dificilă și uneori umilitoare. Se vorbește de criza educației, 
ne lovim de birocratizarea școlii, de lipsa de timp a părinților, de presiunea extraordinară exercitată 
de mass-media, de pauperizarea acută a populației și chiar de pierderea de sine a dascălilor. Și 
atunci, cum să atragem familia pentru a ne fi un real și de folos partener? Cred că dacă vrem cu 
adevărat ceva în viață, trebuie să credem că putem. Și, dacă vrem să-i ajutăm pe elevii nostri să 
învețe să construiască o lume mai bună, să lăsăm scepticismul și defetismul și să avem încredere în 
noi. În faptul că omul sfințește locul. Că dragostea îmbinată cu raţiunea bazată pe cunoştinţe precise 
poate reprezenta o garanţie a succesului în educaţie. 

 
BIBLIOGRAFIE 
Băran-Pescaru,Adina, Parteneriat în educație:familie-școala-comunitate, Editura Aramis 

Print, București,2004 
***Interacțiuni copii-părinți-2010 http://www.timpimpreuna.ro 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

ANCA SCARLAT –Şcoala Gimnazială Emil Racoviță, Bucuresti, sector 4 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie marchează personalitatea copiilor, prin cultivarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională şi plăcută 
a timpului liber . 

 Este primordial rolul pe care-l are interesul şi talentul educatorului de a-i atrage pe şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Dezvoltarea socio – afectivă a 
copiilor cuprinde o serie de competențe educaționale fundamentale ce nu se limitează la o singura 
disciplină, ci pot fi realizate prin întreaga activitate din școală . 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. Fiind caracterizate prin atractivitate, elevii participă ,într-o atmosferă 
destinsă şi optimistă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de evenimente. 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 Serbările școlare reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii cuprind o bogăţie de 
trăiri, impresii, sentimente, trăiesc spontan şi sincer rolurile redate. 

 Alte obiective importante sunt reprezentate de stimularea, educarea atenţiei şi exersarea 
memoriei care se pot realiza prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe 
care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la 
mărirea stabilităţii atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. Citirea pe roluri, 
învățarea unei coregrafii devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.Valoarea estetică este 
sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( parcul sau grădina şcolii) 
amenajate ,,altfelˮ . 

Procesul de dezvoltare emoțională poate fi facilitat prin satisfacea nevoii de securitate afectivă 
(de a iubi și de a se simți iubit), a nevoii de a se simți util și de a avea conștiința propriei valori, a 
nevoii de a înțelege și de a intui sensul propriei existențe. 

 Aportul copilului la organizarea și desfășurarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea colorându-le viaţa ,făcând –o mai frumoasă, mai plină de 
înțelepciune, fiindcă este un succes extraordinar ,o trăire minunată, când reuşeşte să trezească un 
zâmbet, o senzație în sufletul celor care privesc. Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar 
reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare . 

Serbările de orice tip constituie un prilej de evaluare a activităţilor ce le-au pregătit, întrucât 
prin poeziile recitate, copiii demonstrează că sunt obișnuiți să vorbească corect, nuanțat, expresiv, 
folosind o mimică și un ton cât mai adecvat, prin mișcările prezentate se va vedea stadiul 
coordonării cu ritmul muzicii, prin cântece se constată armonizarea cu ceilalți, prin scenetele 
prezentate se vor vedea cunostințele și starea empatică.  

 Serbarea la care ne putem referi este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . Odată cu sosirea anotimpului alb , ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de bradul 
de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui și de momentele petrecute 
ÎMPREUNĂ.  

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte .Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe 
momente:  
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 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării 
 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 

valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează talentul ,munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui elev în parte . 

 Extinderea universului lor spiritual este extrem de necesară , de aceea trebuie să li se 
împlinească setea de cunoaştere ,să li se ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 
caute singuri pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Lumea manifestărilor organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa îndrumare a 
dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

Activitățile extrașcolare, dar mai ales serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, 
emoții, creează bună dispoziție, favorizează modelarea temperamentului și formarea caracterului 
copiilor. Importanta lor educativa rezidă în conținutul artistic prezentat precum și în atmosfera de 
sărbătoare ce se instaleaza cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor inițiem la copii dragostea 
pentru artă, pentru frumos, pentru sufletul celuilalt. 
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Omul de azi,copilul de ieri 
 

prof.Scarlat Ileana 
Școala Gimnazială Laurențiu Ulici Rona de Jos jud Marmureș 

 
 Cele mai frumoase clipe care luminează viața unui om sunt amintirile pentru că in ele stă 

ascuns farmecul tinereții.M-am născut și am copilărit în comuna Rona de Jos judetul Maramureș.Se 
spune că „Veșnicia s-a născut la sat”.Aici toate sunt la fel ,portul este același din moși strămoși 
,munca e la ea acasă și toată lumea cunoaște și salută pe toată lumea.Doar bunicii mei și cățiva 
vecini,trudiți de muncă au plecat să se odihnească puțin. 

 E iarnă și primii fulgi de zapadă îmi amintesc de copilăria trecută. Stau la geam și totul imi 
pare neschimbat,doar timpul hain n-a mai avut răbdare să mai poposească. Casele sunt neschimbate 
din unele hornuri înalte iese semeț fumul și chiote răsună pe stradă. Sunt copiii vecinilor cu sănii, 
care năvălesc pe pantă în jos .Sunt fericită și pentru o o clipă alunec în visare. Unde ești 
copilărie?Acum te-am regăsit.Dau timpul înapoi și pe o sanie de lemn făcută de tata două fetițe se 
bucură de zăpadă împreună cu ceilalți copii. Peste două zile o să vină Moș Crăciun și pe urmă o să 
mergem la colindat, prima noastră colindă. 

 Și a venit și seara mult așteptată. Două fetițe stau frumos îmbrăcate pe o laiță de lemn și-l 
așteaptă pe marele Moș Crăciun. Ca să-i demonstreze căt au fost de cuminți spun fără să respire 
poeziile învățate unui bătrănel în roșu cu o barbă mare și albă ca zăpada.Și apoi repede repede se 
grăbesc să meargă la colindat. 

 Și uite așa din casă în casă, că așa-i la noi, colindăm toată ulița și apoi tot satul.. 
 Au trecut anii, școală,liceu, facultate,căsătorie,sora mea este în Arad și după 17 ani m-am 

întors  
în comuna mea profesor de matematică dar și acum cănd aud colindele elevilor mei adresate 

lui Moș Crăciun retrăiesc copilăria pierdută în curtea școlii mele. 
 Eu vă spun cu măndrie că am crescut într-o familie de țărani romăni pentru care onoarea 

,demnitatea și munca cămpului erau pe primul plan.Ei m-au invățat să iubesc și să prețuiesc 
pămîntul strămoșesc, obiceiurile și traditiile locului, să fiu măndră de ceea ce au realizat pentru noi. 

 Vă arăt o zi încărcată de emoții! Moșul a binevoit să coboare de la balconul școlii noastre și 
să poposească pentru o clipă în fiecare clasă ! 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI SPECIFICE ANOTIMPULUI ALB 
 

Profesor învățământ primar: Schipor Cristina-Teofila 
Școala Gimnazială Satu Mare 

 
Tradiţiile sunt tezaurul sufletului românesc şi avem obligaţia să le păstrăm şi să le ducem mai 

departe, fiindcă doar aşa vom fi demni să vieţuim pe plaiurile unde s-a zămislit neasemuita alcătuire 
de cuvinte româneşti „pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”. 

În cultura populară tradiţională, obiceiurile formează un capitol important, fiindcă întreaga 
viaţă a omului, munca lui din timpul anului şi diferitele lui ocupaţii, relaţiile cu semenii şi cu 
întruchipările mitologice sunt întreţinute cu obiceiuri. 

Interesul oamenilor s-a îndreptat în ultimii ani spre obiceiurile folclorice. Fenomenul acesta se 
datorează încărcăturii valorice pe care le au obiceiurile, precum şi interesului omului pentru ele. 
Obiceiurile sunt, fără îndoială, manifestări folclorice. Ele cuprind semnificaţii profunde asupra 
omului şi relaţiilor lui cu natura, cu lumea înconjurătoare. 

Sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase şi cel mai mult aşteptate în casele tuturor. Aceste 
sărbători exprimă bucuria, binele şi optimismul fiecărei persoane manifestate prin colinde, urări de 
bine şi sănătate, precum şi critici la ceea ce a fost rău şi neiertător în anul care se încheie. 

Sărbătorile de iarnă încep odată cu intrarea în Postul Crăciunului (15 noiembrie) şi ţin până la 
Sfântul Ioan (7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, având în centru marile sărbători 
creştine: Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi Sfântul Ioan. 

Sfântul Andrei 
Noaptea din ajunul Sfântului Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreştine, care să 

asigure protecţie oamenilor, animalelor şi gospodăriilor. 
Ţăranii le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de 

autoritatea şi puterea sa. Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre acele momente în care 
bariera dintre văzut şi nevăzut se ridică. Se crede că în această noapte „umblă strigoii” să fure 
„mana vacilor”, „minţile oamenilor” şi „rodul livezilor”. 

Împotriva primejdiilor din noaptea Sfântului Andrei, ţăranul foloseşte ca principal element de 
apărare usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, coteţele, uşile şi ferestrele acestora sunt unse cu 
usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni şi animale 

Sfântul Nicolae 
Decembrie vine cu o sărbătoare atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae.  
Copiilor li se întâmplă ca Moş Nicolae să aducă pe lângă cadouri şi câte o vărguţă (pentru cei 

mai obrăznicuţi). 
Biserica ortodoxă a investit Sfântul Nicolae ca sfânt care are rolul de ocrotitor al familiei, 

ceea ce îi dă dreptul să intervină în educaţia copiilor. 
Colindele 
De sărbătorile Crăciunului, cel mai frumos obicei este colinda. Colindele sunt cântecele cu 

care copiii, tinerii, maturii întâmpină pe Hristos pe pământ. Aceste tradiţii s-au păstrat de pe timpul 
romanilor. 

Colindele de Crăciun narează despre viaţa zbuciumată a Mântuitorului, de la naştere până la 
răstignire. 

Unele sunt colindele create de autori anonimi, din popor şi au caracter original, specific zonei, 
altele sunt colindele culte create de preoţi ai Bisericii sau de compozitori de muzică cultă: „Iată vin 
colindători” de Tiberiu Budiceanu, „O, ce veste minunată” de D.G. Kiriac, „Domnuleţ şi Domn în 
cer” de Gheorghe Cucu.În ajunul Crăciunului pe înserat, începe colindatul. La colindat participă 
grupuri numeroase de băieţi şi fete. Ei colindă din casă în casă, transmiţând gazdelor vestea Naşterii 
Domnului Iisus Hristos. 

Darurile oferite de gazde colindătorilor (în forma tradiţională a obiceiului) sunt merele şi 
nucile. 
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Colindătorii mici nu colindă în acelaşi timp cu flăcăii sau cu cei în vârstă, ci, de obicei, 
înaintea lor. 

Anul Nou 
Pentru cel mai important moment, trecerea în Noul An, pregătirile se reiau în săptămâna de 

după Crăciun. 
În trecut, încă de la primele ore ale dimineţii în ajunul Anului Nou se desfăşura o paradă a 

mascaţilor, a grupurilor care întruchipau „Banda lui Jianu”, „Capra”, „Ursul”, „Pluguşorul”, 
„Sorcova”. 

În prezent unele din aceste obiceiuri au cam dispărut. Mai frecvent se practică „Banda lui 
Jianu”, „Pluguşorul” şi „Sorcova” sau „Semănatul”. 

Faptul că aceste obiceiuri se practică la data de 31 decembrie, la cumpăna dintre ani, este 
justificată de simbolistica care în gândirea populară reprezintă data morţii dar şi a renaşterii ordinii 
cosmice. 

Pluguşorul este un cântec tradiţional, care se cântă în noaptea de Anul Nou. Exprimă urări 
legate de belşug în gospodărie, pornind de la povestea lui bădica Traian, care a început să are şi să 
semene, obţinând o recoltă bogată. 

Urare tradiţională la români, Pluguşorul a păstrat scenariul unei invocări magice legate de 
pământ. El e însoţit întotdeauna de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei. Pentru că era mai 
uşor de purtat, plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug în miniatură şi de 
buhai, care imită mugetul boilor. Textul Pluguşorului se recită tot mai vioi, pe măsură ce se apropie 
de sfârşit. Pocnitul de bice, clinchetul clopoţelului au menirea de a îndepărta spiritele malefice. 

În dimineaţa Anului Nou, copiii obişnuiesc să meargă cu „Semănatul”. Acest obicei este 
practicat în general de copii de la 3-4 ani până la 12-13 ani. Adesea copiii merg câte doi, alteori 
merge numai unul singur. 

Ei intră în casele oamenilor, în special pe la rude sau cunoscuţi, rostesc versuri vesele şi 
aruncă cu grâu sau orez: 

„Sorcova,/ Vesela,/ Să trăiţi,/ Să îmbătrâniţi/ Ca un măr,/ Ca un păr,/ Ca un fir de trandafir/ 
Tare ca piatra,/ Iute ca săgeata,/ Tare ca fieru’/ Iute ca oţelu’./ La anul şi la mulţi ani!”. 

Prima săptămână din ianuarie este marcată de două sărbători importante: Botezul Domnului şi 
Sfântul Ioan. 

Boboteaza – Ajunul Bobotezei este ziua premergătoare unei alte sărbători de iarnă, pe care o 
aşteaptă românii. În această zi de Ajun al Bobotezei se ţine post, iar fetele de măritat ţineau post 
negru. Ca şi în noaptea de ajunul Sfântului Andrei se practicau diferite obiceiuri pentru aflarea 
ursitului – fetele puneau sub pernă busuioc sfinţit luat din buchetul preotului. 

Tot în Ajunul Bobotezei preotul satului trece pe la fiecare casă şi o stropeşte cu apă sfinţită. În 
trecut, oamenii puneau la crucea preotului fire de busuioc. 

Pe 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza ce are semnificaţia purificării apelor de forţele răului, 
prin sfinţire. Stropite cu apă sfinţită fiinţele şi lucrurile sunt ferite de forţele malefice. 

La Bobotează oamenii se duc la biserică să ia agheazmă (apă sfinţită). 
În aceste zile, atât de reci ale iernii, adunaţi pe lângă focuri, neavând alte treburi decât de a 

hrăni animalele, ţăranii îşi trag sufletul alături de cei dragi, petrecând Sărbătorile de Iarnă şi 
pregătindu-se pentru truda care va veni curând, odată cu topirea zăpezii. 

 
Bibliografie: 
- Ghinoiu, Ion – „Mică enciclopedie de tradiţii româneşti”, Editura Agora, Bucureşti, 2008. 
- Brăiloiu, Constantin – „Sărbători şi obiceiuri”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000. 
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SĂRBĂTORILE DE ALTĂDATĂ 
 

Prof. Înv. Primar: SCUTAR ANGELICA 
 
 În cadrul activităților extracurriculare desfășurate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am căutat 

mereu să aduc în atenția elevilor tradițiile și obiceiurile locurilor și, îndeosebi, a localității natale.  
 Și unde se găsesc mai multe surse de inspirație pentru elevi decât în familie, unde părinții și 

bunicii sunt cele mai bune izvoare și resurse de texte, colinde, urături etc. Aici copiii fac cunoștință 
cu primele tradiții și obiceiuri, simple dar pline de o simbolistică aparte. 

 Ciclul obiceiurilor de iarnă începe în ajunul Crăciunului, atunci când preotul satului vestește 
Nașterea Domnului. Prilej pentru cei mai mici și mai măricei de a anunța venirea prin strigarea 
cuvântului ciuraleisa. Dar nu este vreme de pierdut deoarece seara se apropie cu pași repezi și 
colindul trebuie să pornească. 

 Încă din primii ani de viață, atunci când, totuși, sunt destul de mari pentru a interpreta un mic 
text, micii urători trec pe la casele gospodarilor din sat pentru a le ura, din tot sufletul, un an nou 
plin de belșug și sănătate. Așadar, glasurile limpezi vestesc cu toată puterea de care sunt în stare: 
,,Aho, aho, copii și frați 

 Stați puțin și nu mânați 
 Și cuvântul mi-ascultați...” 
 Cei mai mari, cu mai multă experință, se organizează în cete pentru a merge cu buhaiul sau 

capra. Acestea necesită o pregătire mai îndelungată și mult mai serioasă. Capra se desfășoară după 
un scenariu amplu, cu multe costume și ritm melodic propriu.  

 Dar și acum nu este vreme de pierdut căci după arat trebuie și semănat (sorcova) prin care, 
încă o dată, oamenilor li se aduc urări de bine, sănătate și belșug. 

 Elevii cunosc foarte bine aceste obiceiuri precum și rânduiala fiecăruia în parte. Primii care îi 
îndrumă în înțelegerea, învățarea și desfășurarea lor sunt părinții care, la rândul lor le-au preluat de 
la înaintași. Involuntar, familia este implicată în organizarea și buna desfășurare a programelor 
artistice prin culegerea textelor și a melodiilor, prin crearea recuzitei și scenariul adecvat. 

 Continuarea lor se regăsește în școală fiindcă aceasta servește, prin activitățile sale, la 
dezvoltarea copiilor care trebuie clădită pe o temelie solidă. Și care este această temelie decât 
trecutul nostru unic și bogat în tradiții. Din păcate, în zilele noastre, activitățile extrașcolare se abat 
de la păstrarea obiceiurilor iar acestea se pierd încet, încet. Printre multele îndatoriri pe care cadrele 
didactice le au în desfățurarea activității, este necesar să se strecoare și cea de a susține și continua 
împreună cu elevii însușirea și transmiterea acestor bogății aflate, adânc ascunse în vatra satului dar 
încă vii în conștiința celor care le-au trăit sau creat. Numai prin acestea spiritul și simțirea 
românească poate să dăinuie peste veacuri viitoare așa cum a dăinuit de-a lungul secolelor trecute.  
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“În aşteptarea lui Moş Crăciun” 
-serbare de iarnă- 

 
Profesor înv. preșcolar Ioana Maria Seichei 

Grădinița cu program prelungit Ardud, Satu Mare 
 
Azi, copiii dumneavoastră cu sufletele curate și inimile pline de bucurie vor încerca să vă 

creeze o dupăamiază mai specială. O dupăamiază de sărbătoare. 
Asemeni stelelor care luminează bolta cerească în nopțile senine, vor cânta și recita să vă 

lumineze sufletul și cugetul. Sperând din suflet că veți uita pentru o clipă de problemele cotidiene și 
veți păși alături de ei , în lumina de vis a colindelor, iar versurile recitate să vă fie rugăciunea pentru 
noi și pentru semenii noștrii. 

Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem și să-l rugăm să ne dea tuturor multă sănătate, 
fericire, iar în anul care vine să ni se îndeplinească toate dorințele. 

 
Dragi părinți, dragi bunici și toată lumea de aici 
Grupa mică a fluturașilor 
Este mândră, mândră tare 
De întâia ei serbrbare 
Așa că vă rugăm sa îi încurajați cu aplauze! 
 
 

Cântec:”Iarna a sosit în zori!” 
 
1. Iarna a sosit în zori 
La fereastră ne-a pus flori. 
A sosit cu gerul ei, 
Cu zapadă şi polei. 
Refren: 
Cât de veseli suntem noi, 
Că ne aduce bulgari moi, 
Cu zăpadă ne jucăm 
Şi cu bulgări aruncăm. 
 
2. Săniuţa va pleca, 
Şi pe pârtii va zbura. 
Clopoţeii vor suna 
Şi pe noi ne-or bucura. 
Refren: 
Cât de veseli suntem noi, 
Că ne aduce bulgari moi, 
Cu zăpadă ne jucăm 
Şi cu bulgări aruncăm. 
 
Dans: „Să ne batem cu zăpadă” 
 
A nins toată nopatea  
Cu fulgi jucăuși, 
Și crengile toate au albe mănuși. 
A nins toată nopatea,  
Mai ninge și acum, 

Troiene înalte se adună pe drum! 
 
Refren: 
Eu te strig voioasă dis de dimineață, 
Ieși mai iute afară, un mai sta în casă! 
 
Să ne batem cu bulgări de zăpadă  
Să zâmbească oricine o să ne vadă! 
Să ne batem cu bulgări de zăpadă  
Noi copiii într-o lume albă, albă! 
  
Cad mii de steluțe pufoase și moi, 
Și casele toate arată ca noi, 
Copiii în cete se dau pe ghețuș. 
Nu vor să se prindă în jocul ghiduș 
 
Refren: 
Eu te strig voioasă dis de dimineață, 
Ieși mai iute afară, un mai sta în casă! 
 
Să ne batem cu bulgări de zăpadă  
Să zâmbească oricine o să ne vadă! 
Să ne batem cu bulgări de zăpadă  
Noi copiii într-o lume albă, albă! 
 
Poezie 1 
Azi e mare sărbătoare , 
Bucuria noastră-i mare; 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun, 
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Care a pornit la drum. 
 
Vine Moş Crăciun cu daruri, 
Pregătite de-astă-vară, 
A-nhămat de-aseară renii; 
Şi coboară-n sănioară. 
  
Cântec: “Renul lui Moş Crăciun” 
 
Refren: 
Eu sunt renul lui Moş Crăciun, 
Eu sunt renul lui Moş Crăciun, 
Şi sunt supărat acum. 
M-a lăsat sania-n drum. 
Şi sunt supărat acum. 
M-a lăsat sania-n drum.  
 
El e renul lui Moş Crăciun, 
El e renul lui Moş Crăciun, 
Şi e supărat acum. 
L-a lăsat sania-n drum. 
Şi e supărat acum. 
L-a lăsat sania-n drum.  
 
Moş Crăciun s-a îngrăşat , 
Sacul e prea încărcat. 
Şi picioarele mă dor,  
Am nevoie de ajutor. 
 
Refren: 
Eu sunt renul lui Moş Crăciun, 
Eu sunt renul lui Moş Crăciun, 
Şi sunt supărat acum. 
M-a lăsat sania-n drum. 
Şi sunt supărat acum. 
M-a lăsat sania-n drum.  
 
El e renul lui Moş Crăciun, 
El e renul lui Moş Crăciun, 
Şi e supărat acum. 

L-a lăsat sania-n drum. 
Şi e supărat acum. 
L-a lăsat sania-n drum.  
 
Poezia 2 
Noi suntem micii copilași! 
Şi vă aducem o veste mare: 
MOŞ CRĂCIUN este pe drum, 
 Şi va veni la serbare! 
Chiar acum el va sosi, 
Daruri ne va împarţi! 
 
 
Cântec: „Ninge iar...”. 
  
Ninge iar,ninge iar, 
Din cer cad fulgi de nea. 
Ninge iar,ninge iar, 
A venit iarna! 
Ninge iar,ninge iar, 
Copii-s fericiţi, 
Ninge iar,ninge iar, 
Sărbătorile-au venit. 
 
Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
A sosit de prin nămeţi. 
Şi aduce daruri multe , 
La fetiţe şi băieţi. 
  
 De sărbători Moşul va veni, -bis. 
 Cu jucării pentru copii. -bis. 
 
Ninge iar,ninge iar, 
Din cer cad fulgi de nea. 
Ninge iar,ninge iar, 
A venit iarna! 
Ninge iar,ninge iar, 
Copii-s fericiţi, 
Ninge iar,ninge iar, 
Sărbătorile-au venit. 

 
(Se aude o bătaie în ușă, este moșul)  
 
Moșul : Am auzit cât de frumos ați colindat și recitat și v-am urmărit tot anul cât de cuminți 

ați fost! Am adus aici un sac plin cu jucării pentru voi dragi copii! (moșul împarte darurile). 
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Importanţa implicării părinţilor în educaţia copiilor 
 

Prof. Inv. primar SEMBERA CLAUDIA-BLANCA 
 
 În urma cercetărilor efectuate asupra efectului implicării părinţilor în educaţia copiilor 

realizate în numeroase ţări şi în România, s-a demonstrat faptul că implicarea s-a dovedit a fi 
benefică pentru copii. 

 Implicarea activă a părinţilor are ca scop conştientizarea părinţilor asupra rolului de 
neînlocuit ce îl au în educarea copiilor. Astfel,părinţii care au participat şi sprijinit şcoala la diverse 
activităţi, continuă să ţină o strânsă legătură cu cadrele didactice şi conducerea şcolii observând 
progresele făcute de către copii. 

 Unitatea şcolară este cea care va face primul pas spre o bună colaborare cu familiile elevilor, 
oferind părinţilor o gamă largă de activităţi la care pot participa interveni. 

 Cunoscând faptul că au acest drept de a participa la activităţi organizate de şcoală, ei vor 
devein interesaţi şi bucuroşi să-şi aducă aportul la educaţia micuţilor, care vor fi beneficiari direcţi. 

 Încă de la primele întâlniri cu părinţii, aceştia se informează despre programul elevilor, 
despre modul în care ei pot fi de ajutor ca voluntar în organizarea unor evenimente, întâlniri, 
activităţi.  

 Cel mai important rol în amplificarea participării părinţilor şi a comunităţii şi în stabilirea 
unor legături de lucru îl are directorul şcolii. Şcoala poate organiza cu acordul acestuia ateliere, seri 
tematice, serbări, concerte la care părinţii pot participa. Şedinţele, lectoratele cu părinţii pot fi 
moment prielnice de a anunţa planificarea unor astfel de activităţi. 

 Părinţii trebuie să cunoască faptul că şcoala are porţile deschise vizitatorilor şi nou-veniţilor. 
Părerea părinţilor despre modul în care îşi desfăşoară activitatea este foarte importantă într-o astfel 
de şcoală, putând fi aflată prin discuţii libere, chestionare ce se pot aplica părinţilor, consultarea 
listei cu sugestii deschisă oricând acestora. Şcoala acţionează permanent pentru a încuraja 
implicarea tuturor părinţilor în activitatea de învăţare ce se continuă şi acasă. 

 Această legătură familie- şcoală este posibilă si poate da roade prin furnizarea către părinţi în 
mod repetat a informaţiilor accesibile cu privire la viaţa şi activitatea din cadrul şcolii, a 
obiectivelor ce se urmăresc în procesul instructiv-educativ. 

 Este important pentru personalul şcolii şi pentru părinţi să fie conştienţi de faptul că 
implicarea părintelui este esenţială pentru rezultatele la învăţătură, comportamentul şi atitudinea 
elevilor, fără să se ţină cont de venitul părinţilor, nivelul de educaţie şi statutul lor de angajat. 
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Serbarea în grădiniţă– modalitate de evaluare a cunoştinţelor 
 

Educatoare: Semelbauer Larisa-Pamela 
Grădiniţa cu program prelungit Deta, Timiş 

 

 
Privită ca o necesitate obiectivă a procesului instructiv-educativ, evaluarea în învățământul 

preșcolar, și nu numai, asigură evidențierea cantitativă a cunoștințelor copiilor, precum și calitatea 
acestora într-un anumit moment.  

Evaluarea vine să ofere soluții de perfecționare a activității didactice. Această etapă a 
procesului didactic este clasificată în trei tipuri: inițială, formativă (curentă) și sumativă, ea trebuind 
să fie concludentă, riguroasă și personalizată. 

Eficiența evaluării este dată de personalizarea acesteia, pentru a fi cât mai aproape de efortul 
și capacitatea de învățare, de aprofundare a informației. De aceea, educatoarea trebuie să găsească 
permanent soluții optime de asigurare a procesului de predare-învățare, dar și să realizeze o 
evaluare eficientă pentru a remedia lacunele existente în cunoștințele acestora. 

În grădiniță, evaluarea îmbracă forme diverse. Ea este integrată în jocul preșcolarilor, în orice 
activitate desfășurată, îmbinând tradiționalul cu modernul. Astfel, serbarea devine și ea o modalitate 
de evaluare a copiilor, educatoarea urmărind expresivitatea vorbirii, corectitudinea structurilor 
gramaticale, capacitatea de a memora o poezie, dar și modul în care acesta este redată. 

În educația muzicală din grădiniță principalul instrument de exprimare muzicală este vocea. 
Cântecele pregătite în cadrul activităților de educație muzicală sunt fredonate cu mult drag și 
acompaniate la orgă de educatoare. 

Acordăm o deosebită importanță asocierii textului cu mișcări ritmice. În cadrul serbărilor am 
reușit interpretarea vocală pe grupuri, în lanț, cu solist, dar și în ansamblu. Toate acestea transformă 
creațiile muzicale în jocuri muzicale deosebit de atractive pentru copii și foarte apreciate de părinții 
spectatori. 

Educația muzicală în grădiniță urmărește capacitatea interesului copiilor pentru muzică. Prin 
urmare, jocurile muzicale pe care le selecționam în cadrul serbărilor vizează fixarea deprinderilor 
interpretative vocale și cu mișcări de dans. De asemenea, sunt analizate capacitatea preșcolarilor de 
a se transpune în rolul pe care îl joacă și creativitatea acestora. 

În serbări însă nu se urmăresc doar aspecte care țin de educarea limbajului, ci și deprinderile 
motrice; capacitatea fiecărui copil de a executa exerciții euristice, coordonându-și mișcările 
corporale cu ritmul muzicii sau cu ritmul exprimării verbale și mesajul transmis; capacitatea de a 
executa pași de dans popular, modern sau clasic, devenind coordonare, ritm și o bună orientare 
spațială. Sunt verificate și capacitatea de a interpreta un cântec, de a reda corect linia melodică, dar 
și de a cânta concomitent cu ceilalți copii. 

Prin urmare, serbarea verifică o paletă largă de abilitați ale preșcolarilor, oferindu-i 
educatoarei indicii clare despre propria activitate. Serbarea este un prilej de bucurie, emoție, bună 
dispoziție pentru copii și părinți, iar momentul în care micuții se pun în valoare și își folosesc 
imaginația, mimica, dicția este un adevărat spectacol. 
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O deosebită importanță o acordăm și costumelor, pe care le pregătim cu mult timp înainte. 
Acestea sunt uneori lucrate alături de copii, din materiale reciclabile.  

Grădinița noastră se evidențiază an de an prin serbări minunate, în care se oglindește întreaga 
noastră activitate didactică, pe care o îmbrățișăm cu mult drag. 
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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serbările școlare 
 

Semeniuc Diana- Marusia Limba engleză 
Școala Gimnazială nr. 10, Sighetu- Marmației 

 
 Sărbătorile de iarnă au un farmec aparte, un farmec pe care îl resimțim numai dacă ne 

implicăm activitățile specifice acestui anotimp. Spiritul si magia care ne învăluie sunt de neegalat si 
ne fac să resimțim liniștea și pacea sufletească, bunătatea și iubirea.  

 În cadrul acestui proiect am realizat o activitate practică realizată în colaborare directă cu 
părinții. Proiectul s- a numit ”SURPRISE SANTA”. Acest proiect s- a desfășurat în trei etape ca 
urmare. 

 Prima etapă 
În cadrul acestei etape a avut loc o discuție cu părinții. Profesorul le-a propus activitatea iar 

aceștia au discutat ideile propuse. S- a decis ca activitatea să aibă loc în sala de clasă cu paticiparea 
părinților. 

 Etapa a doua 
În această etapă s au realizat felicitări și machete cu specific de iarnă, s- au intonat cântece și 

colinde în timp ce părinții și copiii realizau felicitările si machetele. De asemenea rolurile au fost 
inversate în sensul că parinții trebuiau să realizeze ceea ce le cereau copii. La sfărșitul activității a 
avut loc o mică scenetă cu tema ”Where is Mrs. Claus?” în care părinții și copii trebuiau să găsească 
indicii ca să rezolve misterul. 

 Etapa a treia  
A reprezentat diseminarea rezultatelor. Felicitările si machetele au fost expuse în cadrul unei 

expoziții în școală. De asemenea s-a realizat un album cu fotografii care a fost publicat pe site ul 
școlii. 

Obiectivele generale ale acestei activități au fost exploatarea spiritului de creație și imaginație 
al elevilor precum și cel al parinților. De asemenea s- a dorit implicare părinților pentru a se realiza 
o relație de prietenie cu școala. 

Obiectivele specifice au fost îndeplinite și anume realizarea de felicitări si machete specifice 
anotimpului iarna, jocul de rol și implicarea părinților în activitate.  

Părinții au afirmat la finalul activității că a fost un prilej bun de a se întoarce in copilărie și 
mulți au retrăit acele clipe magice pe care le-au trăit în propria copilărie. 
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LUMINĂ DE SĂRBĂTORI 

SUBACTIVITATE : LA COLINDAT! 
 

PROF. SERACIN MANUELA RALUCA IOANA 
 
 PERIOADA DERULĂRII ACTIVITĂȚII: SĂPTĂMÂNA ALTFEL „SĂ ȘTII MAI 

MULTE, SĂ FII MAI BUN” ( 17-21 DECEMBRIE 2018) / ACTIVITATEA DE BILANȚ: 21 
DECEMBRIE 2018 

 GRUPUL ȚINTĂ: ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE „TRANDAFIR COCÎRLĂ” TURNU 
RUIENI ȘI AI ȘCOLILOR STRUCTURI, PREȘCOLARII, CADRELE DIDACTICE, PĂRINȚII, 
COMUNITATEA LOCALĂ  

 COORDONATOR: prof. pentru înv. primar SERACIN RALUCA- MANUELA- IOANA 
 ARGUMENT:  
 Una din bucuriile autentice ale vieții de român este aceea de a vesti prin colind nașterea 

minunată a Domnului Iisus Hristos. Copiii noștri nu fac excepție. An de an se dovedesc foarte 
entuziasmați de ideea de a-și colinda apropiații, dar și instituțiile din localitate. Ei percep această 
activitate ca pe o încununare a existenței de creștin , dar și ca pe o binevenită repetiție generală 
pentru minunata noapte de Ajun. Prin urmare: deschide ușa, creștine,/ că venim și noi la tine… 

 OBIECTIVE 
 Elevii vor fi capabili : 
 1. Să-și dezvolte abilitățile de comunicare și colaborare prin muzică și cuvânt, în cadrul 

repetițiilor pentru colindă;  
 2. Să sublinieze importanța serbării Crăciunului pentru familie și comunitatea locală;  
 3. Să interpreteze cântece, colinde, să recite poezii tematice gazdelor ( bisericile din 

localitate, localnicii, primăria, etc.) 
 Cadrele didactice implicate vor fi capabile: 
 1. să alcătuiască un repertoriu de colinde adecvat specificului clasei, în concordanță cu 

tradițiile și obiceiurile locale de Crăciun; 
 2. să coordoneze activitatea de bilanț (mersul în colindă – 21 decembrie 2018 ); 
 3. să promoveze în rândul participanților un comportament decent, în concordanță cu valorile 

morale și sociale dezirabile; 
 4. să stimuleze implicarea comunității locale (părinți, instituții din comună) în activități 

închinate sărbătorilor religioase marcante ale poporului român. 
 
 COMPETENȚE: 
  stimularea abilităților de comunicare, colaborare și relaționare interpersonală; 
 cultivarea creativității și a sensibilității copiilor prin interpretarea de colinde și /sau 

obiceiuri de iarnă, ; 
 formarea unei conduite de deschidere și apreciere față de valorile culturale ale comunității 

locale și față de propria persoană. 
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RESURSE: 
 UMANE: preșcolarii și școlarii de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR 

COCÎRLĂ ” 
TURNU RUIENI și structurile acesteia ; 
 MATERIALE: dotările școlii, texte și cântece tematice, chitară, jucării muzicale, costume 

populare sau adaptate mersului la colindat. 
  TEMPORALE: a) activitatea de bilanț: o zi ( 21 decembrie 2018 ) 
 b) activitatea de pregătire a mersului la colindat: 17 – 21 decembrie 2018 
 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
 Crăciunul bun e-n veci gravat/ În al copilului suflet curat,/ 
 Căci cine ar putea uita/ Colindul și emoția?/ 
 Prin sat cu leru-i ler purtate/ Și gazdelor închinate. 
 Subactivitatea propusă stă sub semnul bucuriei creștine a Nașterii Domnului. 
 Copiii sunt invitați: 
- să prelucreze informații despre însemnătatea tradițiilor locale, cu privire la sărbătorile de 

iarnă, la colindat, urat ; 
- să ofere sugestii cu privire la repertoriul clasei, vestimentație, etc. 
- să participe cu plăcere la colindatul sătenilor, al instituțiilor din localitate. 
  
 MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
 
 autoevaluarea ; 
 interevaluarea; 
 aprecierea intonării colindelor, cu respectarea specificului acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. SERACIN MANUELA RALUCA IOANA 
 SEMNĂTURA 
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 LUMINĂ DE SĂRBĂTORI 
SUBACTIVITATE : DARURI DE IARNĂ  
 
 PERIOADA DERULĂRII ACTIVITĂȚII: SĂPTĂMÂNA ALTFEL „SĂ ȘTII MAI 

MULTE, SĂ FII MAI BUN” ( 17 DECEMBRIE 2018) 
 GRUPUL ȚINTĂ: ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE „TRANDAFIR COCÎRLĂ” TURNU 

RUIENI ȘI AI ȘCOLILOR STRUCTURI, PREȘCOLARII, CADRELE DIDACTICE, PĂRINȚII  
 COORDONATOR: prof. pentru înv. primar SERACIN RALUCA- MANUELA- IOANA 
 ARGUMENT:  
 Una dintre activitățile noastre favorite, care ne provoacă permanent originalitatea și 

sensibilitatea, este cea a făuririi podoabelor de iarnă. Pentru a trăi pe deplin feeria sărbătorilor, e 
necesar șă plăsmuim o atmosferă pe măsură. Așadar, elevii, preșcolarii și îndrumătorii lor sunt 
invitați să împodobescă unitatea școlară, biserica din sat, propriul cămin cu lucrări meșteșugite, prin 
care sunt ilustrate nașterea Mântuitorului, venirea lui Moș Crăciun, farmecul iernii. 

 OBIECTIVE 
 Elevii vor fi capabili:  
 1. Să-și dezvolte interesul față de tradițiile poporului nostru, de desfășurarea unei sărbători; 
 2. Să realizeze picturi/desene, colaje tematice, pliante/postere, felicitări ; 
 3. Să ambienteze cu pricepere sala de curs, biserica, școala cu lucrările artistico-plastice 

realizate. 
 Îndrumătorii vor fi capabili : 
 1. să stimuleze potențialul creativ al elevilor/preșcolarilor, prin ilustrarea unor tehnici diverse 

de realizare a podoabelor/ colajelor de iarnă; 
 2. să selecteze cele mai reușite lucrări pentru ambientarea spațiului școlar; 
  
 COMPETENȚE: 
 Mâini întinse, sincere: stimularea abilităților de comunicare, colaborare și relaționare 

interpersonală; 
 Inimi și minți mereu deschise: cultivarea creativității și a sensibilității copiilor prin magia 

cuvântului, joc, muzică și culoare ( creații plastice, cântece, poezii, eseuri); 
 Alegeri înțelepte și pertinente: dezvoltarea spiritului critic prin evaluarea produselor 

activității și prin autoevaluare. 
 
RESURSE: 
 UMANE: preșcolarii și școlarii de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR 

COCÎRLĂ ” 
TURNU RUIENI și structurile acesteia ,  
MATERIALE: dotările școlii, instrumente de lucru specifice (acuarele,carton, hârtie variată, 

foarfece, lipici,perforatoare,etc.), fotografii, texte și cântece tematice, chitară, jucării muzicale. 
  TEMPORALE: o zi - 17 decembrie 2018. 
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DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:  
 Copiii sunt invitați: 
 - să-și selecteze materialele și tehnicile de lucru pentru realizarea planșelor/ podoabelor de 

iarnă; 
 - să prelucreze informații despre însemnătatea Crăciunului la români și în comuninatea din 

care fac parte; 
 - să-și evidențieze creativitatea pe foi diafane ( atelier de lucru- desene, pliante, poezii, 

cântecele despre colindul din Ajun ,tradiții); 
 
 MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
 
 Expoziții mănoase, răsplătite cu diplome merituoase ; 
 
 Autoevaluare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMNĂTURA 
PROF. SERACIN MANUELA RALUCA IOANA 
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LUMINĂ DE SĂRBĂTORI 
SUBACTIVITATE : SERBARE DE CRĂCIUN 
 
 PERIOADA DERULĂRII ACTIVITĂȚII: SĂPTĂMÂNA ALTFEL „SĂ ȘTII MAI 

MULTE, SĂ FII MAI BUN” ( 17-21 DECEMBRIE 2018) / ACTIVITATEA DE BILANȚ: 19 
DECEMBRIE 2018 

 GRUPUL ȚINTĂ: ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE „TRANDAFIR COCÎRLĂ” TURNU 
RUIENI ȘI AI ȘCOLILOR STRUCTURI, PREȘCOLARII, CADRELE DIDACTICE, PĂRINȚII, 
COMUNITATEA LOCALĂ  

 COORDONATOR: prof. pentru înv. primar SERACIN RALUCA- MANUELA- IOANA 
 ARGUMENT:  
 Serbarea de Crăciun este de neînlocuit în albumul amintirilor de elev. Chiar și unii dintre noi, 

dascălii, ne amintim cu emoție de colindul cu miros de cozonac, rostit în fața părinților și a 
bunicilor, în sala de clasă sau la căminul cultural. „Săptămâna altfel”, care se desfășoară în ultima 
perioadă premergătoare Nașterii din Betleem, nu putea fi desăvârșită fără activitatea festivă de iarnă 
și renaștere spirituală. 

 
 OBIECTIVE 
 Elevii vor fi capabili : 
 1. Să-și dezvolte abilitățile de comunicare și colaborare prin muzică și cuvânt, în cadrul 

repetițiilor pentru serbare;  
 2. Să sublinieze importanța serbării de Crăciun pentru familie și comunitatea locală;  
 3. Să interpreteze cântece, colinde, să recite poezii tematice în cadru festiv. 
  
 Cadrele didactice implicate vor fi capabile: 
 1. să alcătuiască un program adecvat specificului clasei, în concordanță cu tradițiile și 

obiceiurile locale de Crăciun și de Anul Nou; 
 2. să coordoneze activitatea de bilanț (serbarea școlară – 19 decembrie 2018 ); 
 3. să realizeze elementele de décor sau de vestimentație necesare. 
 4. să stimuleze implicarea comunității locale (părinți, instituții din comună) în activități 

închinate sărbătorilor religioase marcante ale poporului român. 
 
 COMPETENȚE: 
  stimularea abilităților de comunicare, colaborare și relaționare interpersonală; 
 cultivarea creativității și a sensibilității copiilor prin interpretarea de colinde și /sau 

obiceiuri de iarnă, ; 
 formarea unei conduite de deschidere și apreciere față de valorile culturale ale comunității 

locale și față de propria persoană. 
 
 
 RESURSE: 
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 UMANE: preșcolarii și școlarii de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR 
COCÎRLĂ ” 

TURNU RUIENI și structurile acesteia ; 
 MATERIALE: dotările școlii, texte și cântece tematice, chitară, jucării muzicale, elemente 

de vestimentație și decor 
  TEMPORALE: a) activitatea de bilanț: o zi ( 19 decembrie 2018 ) 
 b) activitatea de pregătire a serbării școlare: 05 – 19 decembrie 2018 
 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
  
 Serbarea-i pitită sub brad/ Să bucure suflet curat… 
 Să-l bucure pe credincios/ Prin Nașterea lui Hristos! 
 Subactivitatea propusă stă sub semnul bucuriei creștine a celebrării Nașterii Domnului și a 

anotimpului rece - prin serbare. 
 Copiii sunt invitați: 
- să prelucreze informații despre însemnătatea tradițiilor locale, cu privire la sărbătorile de 

iarnă, la colindat, urat ; 
- să ofere sugestii cu privire la programul de serbare , vestimentație, etc. 
- să participe cu plăcere la activitatea festivă. 
  
 MODALITĂȚI DE EVALUARE: 
 
 autoevaluarea ; 
 interevaluarea; 
 aprecierea calității serbării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. SERACIN MANUELA RALUCA IOANA 
 SEMNĂTURA 
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SERBARE DE CRĂCIUN 
 

Prof. Stioapa Alina Magdalena 
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Caransebes 

 
 Serbarea de Craciun este un prilej de mare bucurie pentru elevi, profesori, dar si pentru 

parinti. 
 
 In cadrul serbarii fiecare elev are un rol şi o costumaţie adecvată personajului interpretat. 

Personajele care fac parte din serbarea prezentata mai jos sunt: Zâna Iarna este imbracata în rochie 
albă, pe care vom prinde fulgi din staniol, iar pe capva avea o coroniţă; Fulgul va fi îmbrăcat în alb 
şi va avea în piept un fulg mare de zăpadă confecţionat la ora de educaţie tehnologică; Copilaşul cu 
sania va avea o sanie realizată din carton; Bradul va fi un băiat îmbrăcat în verde care are în piept 
un brăduţ împodobit; Iepuraşul va avea masca unui iepuraş făcută din carton şi vată; Moş Crăciun 
– costumaţie roşie şi mască; Nepoţelul- un copil îmbrăcat obişnuit; Magul- o pelerină cu steluţe şi 
un coif; Colindătorii- costume populare. 

 In cadrul Serbarii de Craciun, avem oaspeti de onoare, parintii elevilor, care participa cu drag 
la activitate.  

 Elevii isi vor intrepreta rolurile, parintii vor asculta, iar la final vor urca pe scena si parintii 
pentru a interpreta un colind alaturi de elevi si pentru a primi daruri de la Mos Craciun. 

 Elevii vor prezenta urmatoarea sceneta: 
 
1. Fulgul 
Sunt primul fulg căzut în sat 
Am căpşorul îngheţat 
Ca o stea micuţă sunt 
Lin căzut-am pe pământ. 
Mii şi mii de fraţi ai mei 
Au căzut apoi şi ei. 
Aşternut-am de îndată 
Albă plapumă de zăpadă. 
De-acolo, dinspre apus 
Zâna Iarnă ne-a adus! 
 

2. Zâna Iarnă 
Bună ziua, dragii mei! 
Bun găsit, dragi prichindei! 
Am venit din nou la voi 
Cu zăpezi în straturi moi. 
Peste ape pod de gheaţă  
Am făcut de dimineaţă. 
Iar acuma, din văzduh 
Ca un mic ghemuţ de puf 
Cade fulgul de zăpadă 
Chiar şi pe rochia-mi albă. 
Derdeluşu-i numai bun 
Fug copiii toţi pe drum 
Cu sania la spinare 
Bucuroşi nevoie mare! 
 

3.Copilul cu sania 
Ura! Ura! A nins iar! 
N-am scos sania-n zadar! 
Pe coastă, la derdeluş, 
Toţi copiii fug acuş! 
Sania mea zboară iute 
Nimeni n-o poate ajunge. 
Tălpile le-am lustruit 
Este prima la fugit. 
De cu zori şi până-n seară 
Ne jucăm frumos pe-afară. 
Mama ne cheamă la masă, 
Însă nouă nu ne pasă! 
 

4. Bradul 
Din vârf de munte am venit 
Sunt gata de-mpodobit! 
Toţi copiii bucuroşi 
Sprinteni şi tot mai frumoşi 
Au adus la globuleţe, 
La beteală şi steluţe, 
Artificii şi lumină, 
Mândre straie să îmi pună. 
Că-n Ajunul de Crăciun 
Vine moş bătrân şi bun 
Cu sacul cel plin în spate 
Să ne-aducă sănătate, 
Jucării şi dulciuri multe 

1127



Pe copii să îi încânte. 
 

5. Iepuraşul 
La sania cea încărcată 
M-a înhămat moşu-ndată. 
Şi prin mari toiene-aleargă 
S-ajungă la voi degrabă. 
Am urechile ciulite 
Şi picioare oţelite 
Să rezist atâta drum 
Peste văi şi peste munţi 
La toţi copiii cuminţi! 
 

6. Moş Crăciun 7. Nepoţelul (dialog) 
 
- Bun găsit! Bun găsit! 
La voi, iată, am sosit! 
Sunt cu sacul plin în spate. 
Eşti bucuros, măi, nepoate? 
- Bucuros, bucuros! 
Moşule, te rog, stai jos! 
Poate eşti cam obosit... 
Lung drum ai mai pribegit! 
- De, asta-i a mea meserie 
Şi o fac cu bucurie! 
Cât e pământul de mare 
Mulţi copii cuminţi mai are! 
- Şi eu sunt unul dintre ei! 
Moşule, un ceai nu vrei? 
- Vreau, mersi! Ce bun mai eşti! 
- Moşule, să-ţi spun poveşti? 
Sau o poezie poate? 
Ca să vezi că ştiu de toate... 
Iar pentru-al tău iepuraş 
Am un morcov mic... 
- Ei, aş!  
Văd că te-ai gândit la toate! 
Să-ţi dau daruri meritate 
Şi te las, dar, sănătos, 
C-am drum lung, anevoios... 
 

8. Magul 
Moşul pleacă... şi în zare 
Mândră stea acum răsare. 
Şi vesteşte călduros 
Astăzi s-a născut Hristos! 
Magii spre el au pornit 
Cu daruri s-au pregătit 
În iesle ei l-au găsit 
De Maria îngrijit. 
La dânsul s-au închinat 
Mare bucurie-au luat! 
 

9. Colindătorul 1 
Şi-am pornit să colindăm 
La creştini veste să dăm 
Că s-a năcut Domnul Sfânt 
Ce vrea pace pe pământ. 
Dar Irod s-a mâniat 
Şi poruncă grea a dat 
Pruncii să fie ucişi 
Ca să scape de Isus. 
Însă bunul Dumnezeu 
L-a scăpat pe fiul său. 

10. Colindătorul 2 
De Crăciun, şi de-astă dată 
Colindăm din poartă-n poartă. 
Vă urăm de sănătate 
S-aveţi parte de bucate 
De copii cuminţi, frumoşi, 
Să vă facă bucuroşi! 
Iară bunul Dumnezeu 
Să vă apere de rău! 
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 La finalul serbarii, parintii vor urca pe scena si vor interpreta alaturi de elevi colindul Mos 
Craciun. 

 Participarea activa a parintilor în viata scolara a copiilor se materializează printr-o stima de 
sine mai crescuta a copiilor, un randament scolar mai bun, relatii si atitudini pozitive ale parintilor 
despre scoala. 

 
Bibliografie: 
1. M.E. Vartescu, L.C. Mutu- Culegere de texte si poezii pentru serbarea de Craciun, 2014, 

Ed. Sfantul Ierarh Nicolae 
2. www.didactic.ro 
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RITUALUL COLINDELOR ÎN CADRUL  
ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE SPECIFICE 

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ CU ELEVII 
 

Profesor: SERGENTU DELIA, Școala Gimnazială nr. 1 Măldăeni, 
Teleorman 

 
Colindele aveau, inițial, o funcție rituală, anume aceea de urare pentru fertilitate, rodire și 

belșug. Acest obicei era legat fie de începutul anului agrar (adică de venirea primăverii), fie de 
sfârșitul său (toamna, la culegerea recoltei). Pe de altă parte, un scop des întâlnit al colindelor era 
acela de alungare a spiritelor rele și de reîntâlnire cu cei plecați pe tărâmul celălalt. În acest sens, ele 
moștenesc funcțiunea sărbătorilor păgâne ale Saturnaliilor, Calendelor lui Ianuarie și a Dies natalia 
Solis Invicti. Peste timp, din semnificația inițială a colindelor s-a păstrat doar atmosfera 
sărbătorească, de ceremonie, petreceri și urări. 

Colindele se clasifică în general după sfera lor tematică. În practică, se deosebesc anumite 
funcții, corespunzătoare destinatarului colindei (de fată, de băiat, de negustor, de tineri însurăței, de 
logodiți), a locului de desfășurare (la intrarea și la plecarea din casă, de fereastră), sau a momentului 
(de doliu, de zori). Pornind de la rolul normativ binecunoscut al acestora, se pot descifra mai multe 
funcții secundare subordonate funcției de bază, care este urarea. Între funcțiile secundare cele mai 
des întâlnite sunt cele de: comunicare, inițiere, întărire a coeziunii grupului social, protecție, 
normare, manifestare a sacrului și experimentare a acestuia, onomastice sau catharetice. 

Peste unele colinde s-a suprapus și elementul creștin, regăsibil mai ales la refren, însă acest 
fapt s-a petrecut abia în Evul Mediu, sub influența Bisericii. Acestea conțin o sumedenie de scene 
apocrife, suprapuse peste elemente mai vechi. 

Desfășurarea ritualului 
În ceea ce privește felul colindatului, Emilia Comișel și Ovidiu Bîrlea identifică trei mari 

categorii: 
• Colidatul celor mici  
• Pițărăii sau mersul cu Moș Ajunul - cu caracter agricol, prin care se urează belșug la grâne 

și animale. Se încheie cu solicitarea darurilor. 
• Sorcovitul - prin care se urează sănătate 
• Colindatul cu mască  
• Mersul cu capra (sau turca, țurca, brezoaia) - rămășiță a culturilor dionisiace 
• Mersul cu ursul - rămășiță a cultului totemic al ursului 
• Colindatul propriu-zis, al cetelor de flăcăi sau fete 
În vremurile precreștine, ritualul era zgomotos, dura mai multe zile, iar festivitățile 

cuprindeau ofrande vegetale și animaliere, mese comune, dansuri și reprezentații dramatice. Toate 
acestea se desfășurau primăvara sau toamna. După mutarea Anului Nou la 1 ianuarie, în vecinătatea 
Crăciunului, aceste ritualuri au fost serbate numai în vremea celor două sărbători creștine.. 

„Ritualul se desfășoară de obicei începând din Ajunul Crăciunului (24 decembrie), până 
dimineața zilei următoare. Grupul de șase până la treizeci de tineri (colindători) aleg un vătaf, care 
cunoaște obiceiurile tradiționale și vreme de patruzeci sau optsprezece zile ei se adună de patru, 
cinci ori pe săptămână, într-o casă anumită, ca să primească instrucția necesară. În seara zilei de 24 
decembrie, îmbrăcați în straie noi ți împodobiți cu flori și zurgălăi, colindătorii fac urări mai întâi la 
casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat. Chiuie pe străzi, cântă din trompete și bat darabana, 
pentru ca larma făcută să alunge duhurile rele și să-i vestească pe gospodari de sosirea lor. Ei cântă 
prima colindă la fereastră și după ce au primit învoirea celor ai casei, intră în casă și își continuă 
repertoriul, dansează cu fetele tinere și rostesc urările tradiționale. Colindătorii aduc sănătate și 
bogăție, reprezentate de o rămurică de brad pusă într-un vas plin cu mere și pere mici. Exceptând 
familiile cele mai sărace, de la celelalte primesc daruri: colaci, plăcinte, fructe, carne, băutură etc. 
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După ce au străbătut întreg satul, grupul colindătorilor organizează o serbare la care iau parte toți 
tinerii.” —Mircea Eliade în Istoria credințelor și ideilor religioase'' 

Față de această descriere, în general diferă numele grupului de colindători, numele 
conducătorilor acestuia, precum și ordinea celor colindați. Colindele sunt interpretate prin cântarea 
în grup, la unison, ori în două grupe, antifonic. Uneori, ceata se acompaniază cu instrumente (fluier, 
cimpoi sau dobă mică). 

Ritualurile care implică ființe animaliere („Capra”, „Ursul”) se caracterizează prin existența 
anumitor roluri: animalul (un flăcău costumat, care face zgomote caracteristice: clămpănit/mormăit 
și dansează), și un „moș” sau doi. 

În fiecare an, în apropierea Sărbătorilor de Iarnă, organizez împreună cu colectivul de elevi ai 
clasei mele activități educative extracuriculare specifice. 

Prezint câteva din reperele unei astfel de activități: 
 
Prezentatorul: 
Steluțe albe înveșmântă drumul,  
Și buzele tresaltă de cântece și vers.  
În seara asta noi serbăm Crăciunul,  
Alături de întregul univers.  

 
Cântecel 1: A venit iarna  
Poezie 1: Iarna – de Vasile Alecsandri  
Poezie 2: Iarna pe uliță – George Coșbuc  
Cântecel 2: Ninge, Ninge…  
Poezie 3: Omul Crăciunului – de George Coșbuc  
Poezie 4: O, brad frumos! – de Radu Gyr  
Cântecel 3: Moș Crăciun cu plete dalbe  
 
Vine Moș Crăciun, însoțit de un spiriduș și împarte cadouri copiilor.  

 
Poezie 5: Moș Crăciun – de Octavian Goga  
Poezie 6: Moș Crăciun – de Nichifor Crainic  
Cântecel 4: Plugușorul copiilor 
 
Aspecte ale activității 

 
 

 
Colindele sunt cântece tradiționale românești, anume felicitări (urări) de tip epico-liric, având 

în general între 20 și 60 de versuri. Colindele sunt legate de obiceiul colindatului, datină perpetuată 
din perioada precreștină. Colindele nu trebuie confundate cu cântecele de stea, specifice sărbătorilor 
creștine de iarnă, și nici colindatul cu umblatul cu steaua. Colindele se cântă în preajma Crăciunului 
și Anului Nou. Unele dintre ele au o sumedenie de variante și versiuni, potrivit diferitelor regiuni și 
graiuri. 
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Importanța activitaților educative realizate în parteneriat cu parinții 
 

Profesor, Șeucaliuc Veronica 
Gradinita nr.1 Cândesti, Botoşani 

 
O importanță deosebită în procesul instructiv-educativ din grădiniţă îl au şi activitațile 

educative realizate în parteneriat cu pariniții, necesare să asigure continuitatea influenţelor 
educaţionale din grădiniţă şi din şcoală.Am desfăşurat şi coordonat mai multi ani activități 
extrașcolare în parteneriat cu părinții, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Cândesti, Botoşani. Am luat 
în calcul și influența educaţiei informale, dar şi tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, mai 
ales pentru influenţele nocive din zona informalului, altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. 
Preşcolarii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale 
propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze educatorului atunci când își proiectează 
activități extrașcolare.Responsabilitatea de manager al grupei implică mai multe roluri: de profesor, 
de părinte.Este bine cunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează 
activitatea şcolară şi educaţia familială. 

În cadrul activităților educative realizate în parteneriat cu parinții se urmaresc dezvoltarea la 
părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii, stimularea activitații de grup, 
stimularea şi promovarea capacitaților creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziții, 
concursuri, serbări.Stimularea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe 
tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp cheia succesului în activitatea didactică pentru fiecare 
educator cât şi pentru preşcolarii săi.Fiind la o varstă fragedă, copilul, în general, este lipsit de 
încredere în forţele lui, iar participarea lor la astfel de activitați ii fac să depună un efort 
uriaş.Parinților li se pare ori prea usor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama 
cadrelor didactice. Învățământul modern întărește ideea preşcolarului activ, organizator, cercetător, 
independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, 
educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din 
zonele de interes ale preşcolarilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor 
acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al 
preşcolarilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a 
coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter.Cadrele didactice si parinții trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 
micuţului. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

 Implicarea preşcolarilor în activităţi opţionale este permisa de educația extraşcolară, în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.Teme precum: “Gradiniţă dragă, bun găsit! ”, “ 
Vine, vine Mos Crăciun”, “Primavară , bine ai venit!” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 
preșcolari și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 
aleasă. 

Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru 
preșcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța 
gradiniței în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică.Antrenarea 
preșcolarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, se 
datorează planificării unor astfel de activităţi, de care am ținut cont în alegerea strategiilor de 
abordare şi am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul grupei 
de preşcolari. Maiestria cadrului didactic trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară 
în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi prescolar. 

Activitatile propuse au atins obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale 
şi chiar “economice”, dat fiind faptul că prescolarii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de 
”autofinanţare”, atunci când am organizat târguri de felicitari, de mărțișoare. 
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Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat școală-
familie intitulat ”Parteneriat in educarea prescolarilor”Pateneriatul urmărește: crearea de 
oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în educația copilului; 

acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 
gradiniță , grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.), dobândirea de către părinți a unor abilități 
care să sprijine formarea de comportamente adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a 
acestora în cadrul grupurilor; informarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, școală, 
grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 

Astfel de parteneriat își presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii 
educaționali familie- gradiniță -societate. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze 
schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și 
continuitatea culturii și civilizației umane. Prin derularea acestui proiect, ca educatoare cu 
experiență didactică de peste 20 de ani, recunosc și încerc să accentuez rolul părinților de prim-
educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să-și ridice semne de întrebare și îndoieli, privind 
propriile metode folosite în educarea copiilor lor. 

  
Bibliografie: 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. SFETCU MARIA, 

Școala Gimnazială ,,Emil Racoviţă” 
Bucuresti, sector 4 

 
 „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

întuneric, nespus de nouă şi uluitoare.” (Eugen Ionescu) Responsabilitatea de manager al clasei 
implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța 
educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. Trezirea 
interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp 
chezăşia succesului în activitatea didactică atât pentru fiecare dascăl, cât şi pentru elevii săi. 

 Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, 
organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate 
intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 
dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a 
timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 
de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Profesorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa elevului. 
De aceea, proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

 Aceste activități urmăresc promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților 
în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea 
absenteismului școlar. Ele sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 
elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 
aleasă. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând astfel progres în activitatea didactică. 

Parteneriatul cu părinţii urmărește: 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
• Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
• Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 
• Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, 

școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 
Parteneriatele cu părinţii presupun o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii 

educaționali familie-școală-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi 
vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa 
vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. 
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Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.  
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O POVESTE DE CRĂCIUN 
 

Prof. Sfichi-Bocean Andrada-Nicoleta 
Liceul Tehnologic C-tin Lucaci Bocșa 

 
„Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al 

Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.” – 
Calvin Coolidge  

Se spune că există o magie...magia Crăciunului. Există momente în viața fiecărui om când se 
simte mai bun, mai sensibil, mai emotiv...da... Crăciunul ne transformă pe toți, ne face mai buni, 
mai generoși...mai fericiți. 

 Crăciunul, față de alte sărbători, reușește să scoată la iveală copilul din noi. Crăciunul este 
despre copilărie și frumusețea ei, despre amintirile pe care vrem să le ducem mai departe dar și 
despre iubire și generozitate. 

 Deci Crăciunul este despre copii, despre momentul magic în care adulții pot privi lumea prin 
ochii unui copil. Să dăruim Crăciunul copiilor, să-i învățăm să viseze și să creadă în magia acestei 
sărbători. Și responsabilitatea de a învăța copiii revine părinților și profesorilor iar dacă părinții și 
profesorii colaborează rezultatele vor aduce satisfacție și bucurie atât pe moment cât și peste ani. 

 Cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun este fundamentală atât acasă cât și la școală, 
prin urmare am inceput alături de elevi și de părinți pregătirea concertului de Crăciun, răspândind 
magia acestei sărbători în rândul celorlalți colegi ai lor, în rândul părinților dar și in rândul 
profesorilor. Decorurile specifice acestei sărbători au amplificat atmosfera magică care ne-a învăluit 
reușind astfel să dăruim bucurie celor din jur. Colaborarea parinților cu școala a fost benefică 
dându-le atât lor cât și elevilor oportunitatea de a se implica în activitâți plăcute pentru orice vârstă. 

Crăciunul ne-a dăruit și prilejul de a creea, de a povesti, de a împărtăși cu cei din jur emoții, 
trăiri și amintiri dragi nouă, elevii participând la concursul cu tema ” O poveste de Crăciun” . Magia 
Crăciunului și poveștile lor de suflet i-au apropiat, transformându-i din colegi în prieteni. 

Deci să prețuim și să iubim Crăciunul căci ”Crăciunul este locul de păstrare al amintirii 
inocenței noastre.”- Joan Mills 
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Şcoala şi familia – parteneriat indubitabil în preajma sărbătorilor de iarnă 
 

Prof. Sichitiu Margareta, Colegiul Tehnic Motru 
 
 Dacă ar fi să facem o clasificare a sărbătorilor religioase în topul preferinţelor românilor, cred 

că sărbătorile de iarnă ar câştiga detaşat primul loc. Şi asta datorită sentimentelor pe care le trăim 
fiecare dintre noi: copii, tineri, vârstnici. Pentru că fiecare dintre noi redescoperim cu acest prilej, 
copilul din noi. Copiii sunt cei care aşteaptă cu cea mai mare bucurie, inocenţă şi sinceritate, trăind 
cu intensitate aceste sentimente. Tocmai de aceea, atât şcoala cât şi familia au un rol foarte 
important în trezirea, menţinerea şi perpetuarea trăirii acestor indispensabile sentimente pentru 
copilul care va deveni tânărul, mai apoi vârstnicul, pentru ca în final să fie “bătrânul”. Indiferent de 
vârstă, trebuie să recunoaştem că sărbătorile de iarnă au un farmec aparte, iar şcoala contribuie an 
de an la conturarea acestui farmec.  

 În primul rând, prin educaţia spirituală, prin serbările pe care şcoala le organizează an de an, 
îndeosebi la cei mici, la care de multe ori sunt “complici” părinţii, putem spune că astfel se 
realizează un parteneriat între cei doi factori responsabili de educaţia copiilor. Cum ar putea ignora 
cineva bucuria pe care o citim în ochii copiilor în aşteptarea lui Moş Nicolae sau Moş Crăciun? Ce 
ar putea să ne încânte auzul mai bine decât glasul lor răsunând de colindele învăţate la şcoală sau 
acasă, de la părinţi, bunici? Şi cum se pot perpetua acestea, decât printr-un continuu parteneriat?  

 Şi nu acesta ar fi singurul argument al colaborării dintre şcoală şi familie în ceea ce priveşte 
sărbătorile de iarnă. În condiţiile societăţii actuale, când de multe ori copiilor li se acordă prea puţin 
timp din partea familiei, şcoala oferă atât elevilor, cât şi părinţilor, prilejul de a petrece timp 
împreună, Şi asta prin intermediul serbărilor, momente ce îi apropie mai mult ca oricând. 
Apropierea constă şi în momentele premergătoare acestor tipuri de activităţi. Pentru că, repetiţiile 
pentru serbări sunt aprofundate acasă, în prezenţa părinţilor. Mai mult, tradiţiile de peste an sunt 
transmise din generaţie în generaţie, de la părinţi la copii, iar şcoala este mijlocitorul păstrării 
acestora. Discuţiile din preajma sărbătorilor de iarnă cu tematici binecunoscute (Moş Nicolae, 
Ajunul, Colindatul, Piţărăii, Moş Crăciun, Anul Nou), apropie cei trei factori ai educaţiei: elevi, 
părinţi, şcoală. Şi astfel bucuria este trăită de către copii, întreit.  

 Prin urmare, magia sărbătorilor de iarnă este creată în sufletele copiilor printr+un permanent 
parteneriat între şcoală şi familie, şi nu numai . Societatea în care trăim poate spori, la rândul ei, 
acest farmec al bucuriei. 
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COPIL- Familie- Școală 
 

Profesor învățământ primar, Silaghi Crina Dumitrița 
Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Satu Mare 

 
COPIL- un cuvânt atât de pur și de frumos! 
Un copil e sufletul unui câmp semantic bogat, al unei lumi minunate. Familie, mamă, tată, 

părinți, bunici, educatoare, grădiniță, învățătoare, școală sunt doar câteva din cuvintele care se 
găsesc în cercul mare desenat și colorat pas cu pas de copil. Creioanele și culorile folosite pot face 
ca cercul să fie unul minunat, multicolor sau, dimpotrivă, un cerc mâzgălit și fără viață. Totul 
depinde de copil și de cei care îl ajută să aleagă corect culorile, să le asorteze, să le combine... 

„Bucuria de a avea copii să o legăm de datoria de a-i forma ca oameni de valoare". Ca părinte 
și ca învățătoare am trăit și trăiesc intens bucuria imensă de a avea copii; și știu că am datoria de a-i 
ajuta să devină adulți responsabili, capabili să se adapteze la nevoile societății.  

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai există când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori)  

 Educația nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala, dar nici părinții, 
este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părți implicate. 
Responsabilitatea educației și dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: școală-familie. Se 
impune existența unui parteneriat cu părinții de la primul contact al acestora cu școala.  

Când copiii lor ajung la școală, rolul familiei în educația copiilor se dublează: acasă trebuie să 
păstreze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relația cu 
școala pot colabora cu alți membri ai comunității școlare pentru a crea un climat care sprijină 
învățarea, atât în școală cât și în afara ei. Cercetările arată că „în programele în care părinții sunt 
implicați, elevii au performanțe mai mari la școală decât aceleași programe, dar în care părinții nu 
sunt implicați.”(Henderson și Nancy, 1995).  

Implicarea părinților aduce beneficii: crește stima de sine a copiilor, se îmbunătățește relația 
părinte-copil, părinții înțeleg mai bine ce se întâmplă la școală, elevii învață mai mult indiferent de 
nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educație al părinților, au rezultate bune etc. 

 „Şcoala , pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. 
Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi 
indiferentă.” (H.H. Stern)  

Legătura dintre şcoală şi familie se realizează prin mai multe acţiuni: organizarea comitetului 
de părinţi al clasei, şedinţele şi lectoratele cu părinţii, discuții periodice, vizite la domiciliu, 
atragerea părinţilor spre a sprijini activitatea clasei şi a şcolii, serbările școlare, vizite, excursii etc. 
Aceste activități presupun timp, iar părinţii şi cadrele didactice au responsabilităţi multiple şi sunt în 
permanenţă sub presiunea timpului. Dar, trebuie să admită că realizarea acestor parteneriate între 
şcoală şi familie se integrează în procesul de învăţare, deteminând succesul acestuia. Totul se 
reduce la calitatea relaţiei, părinții vor fi legaţi de şcoală, dacă se vor simţi confortabil în prezenţa 
cadrelor didactice. A stabili o astfel de relaţie reprezintă o mare parte din activitatea de cadru 
didactic. 

 Un bun prilej de întâlnire și colaborare oferă serbările școlare. Orice serbare şcolară este o 
sărbătoare, atât pentru copii, învățătoare şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor.  

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
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necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie pentru copii și părinți întăresc și 
fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi imaginației, 
entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare 
este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 
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Iarna, ca o poveste 
-Proiect tematic- 

 
Prof. înv. preşc. Silaghi Dorina Nedelia, 

Grădinița cu p.p.,,Mămăruța”Cluj-Napoca 
 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este / a fost şi va fi aici, pe pământ?  
TEMA PROIECTULUI : „Iarna, ca o poveste” 
 NIVEL: I(mijlocie)  
SUBTEME: Ghetuţa lui Moş Nicolae Bucuria iernii Iata, vin colindători! In aşteptarea 

moşului.. ARGUMENT: Decembrie este o lună de poveste! Acum ,,se coc” cele mai frumoase 
sărbători(sărbătorile de iarnă), care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor și a iubirii! Miracolul 
iubirii este omniprezent în această perioadă sfăntă a anului. Acum, ne amintim de cei dragi, ne 
amintim de copilărie, ne amintim să fim mai buni cu noi si cu cei din jurul nostru. O lume de 
poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta în care parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al 
brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor copilăriei. În lumea modernă, sărbătorile au ieşit 
puţin din sfera sacrului, nu am putea spune că au intrat în sfera profanului, ci mai degrabă că se află 
undeva, la mijloc, între cele două lumi. De ce spunem asta? Deoarece sărbătorile zilelor noastre au 
primit un aspect comercial. Avem de toate: cadouri, beculeţe, ornamente, avem de toate! Din 
păcate, ne lipseşte cel mai important lucru: TIMPUL! Timpul de a ne regăsi, timpul de a ne linişti şi 
mai ales, timpul de a întâmpina aşa cum se cuvine SĂRBĂTORILE DE IARNĂ! Şi totuşi,IARNA 
este un anotimp de poveste ! 

 
 INVENTAR DE PROBLEME: 
 

Ce ştiu copiii? Ce doresc copiii să afle? 

Moş Nicolae pune cadouri în ghetuţe 
Moş Crăciun aduce cadouri multe!  
Sania moşului este trasă de reni. 
Iarna împodobim bradul frumos!  
Iarna este frig, ninge.  
Ne îmbrăcăm gros. 
Fulgii de zăpadă cad de sus 
 Din zăpadă facem bulgări şi oameni de 
zăpadă 

Cine este Moş Nicolae? 
Unde locuieste Mos Craciun? 
 De unde vin fulgii de zăpadă? 
 Ce sunt colindele?  
De ce colindăm?  
De ce se împodobeşte bradul? 
 

 SCOPUL: Dezvoltarea cunostintelor copiilor despre obiceiurile şi tradiţiile specifice 
poporului român în anotimpul iarna . 

 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
 - să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor 

cât  
 şi în calitate de auditor;  
- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea; 
- să audieze cu atenţie un text care i se povesteşte;  
- să fie capabil să memoreze câteva versuri;  
- să cunoască aspecte caracteristice anotimpului iarna;  
- să fie capabil să descrie imagini simple;  
- să se familiarizeze cu obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă; 
 - să grupeze după anumite criterii;  
- să cunoască şi să respecte reguli de securitate personală; 
- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului din care face parte; 
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 - să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; - să se familiarizeze cu termenul de 
,,colind” 

 - să acompanieze cântecele cu mişcări sugerate de text;  
- să redea teme plastice specifice desenului;  
- să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală; 
 - să-şi formeze corect deprinderi motrice de bază: mers, alergare uşoară. 
 ANALIZA RESURSELOR  
Resurse umane: copiii grupei, educatoare, părinţi, preot; 
Resurse procedurale: Brainstorming, Explicaţia, Conversaţia, Gândiţi- Lucraţi în perechi 

Comunicaţi!, Joc de rol, Observaţia, Problematizarea.  
Resurse de timp: 4 săptămâni  
 CREAREA CENTRULUI TEMATIC  
 Centrul tematic, locul unde expunem materialele legate de tema proiectului, a fost organizat 

la Centrul Ştiinţă, aşa încât copiii să poată privi şi mânui materialele, să se poată juca cu ele, să 
vorbească, să “citească” şi să li se citească despre ele, să poată adăuga altele noi, produse sau 
procurate de ei. Proiectul a avut o durata de patru săptămâni, fiecărei săptămâni alocându-i-se o 
subtemă derivată din tema principală. Astfel, centrul tematic a fost completat la începutul fiecărei 
săptămâni cu elemente referitoare la subtema săptămânii, urmând ca la sfârşitul perioadei alocate să 
cuprindă elemente referitoare la toate bucuriile iernii. 
BIBLIOTECA  ARTĂ JOC DE MASĂ 
Cărţi ilustrate cu obiceiuri 
de sărbători, Biblia pentru 
copii, planşe ilustrate, 
albume foto şi reviste, 
felicitări, imagini cu 
aspecte de iarnă, cărţi cu 
sporturi de iarnă 

Creioane colorate, culori de apă, 
pensule, hârtie xerox albă şi color, 
glasată, creponată şi autocolantă, 
lipici, beţişoare, plastilină, planşete, 
carton duplex, etc. 

“Din jumătate-întreg”, “Alege 
şi grupează”, jetoane cu 
imagini, Puzzle cu teme 

JOC DE ROL ŞTIINŢĂ CONSTRUCŢII 
Cizmuliţe pentru cadouri, 
păpuşi şi truse, costum de 
Moş Crăciun, sanie, patine, 
măşti, sorcovă, stea, nuci. 

Icoane, imagini de iarnă, 
enciclopedii, jocul “Priveşte şi 
potriveşte”, softuri educaţionale 

 Cuburi din lemn, piese de 
asamblat din plastic, 
maşinuţe.. 
 

 DIN INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI:  
Activitate integrată: „Scrisoare către Moş Nicolae” (DLC+DOS) 
 Activitate integrată de o zi: „Sfinte Nicolae, te aşteptăm cu drag!”  
ÎD: Legenda lui Moş Nicolae  
Construcţii: Casa lui Moş Nicolae  
Joc distractiv: Apără-l pe Moş Nicolae!  
D.Ş.- Activ. Matematică: Aşază-ma la căsuţa mea!- j.d.  
 Activitate integrată: „Brăduleţ, brăduţ drăguţ!”(DŞ+ DEC)  
 Activitate integrată: „Camionul cu cadouri”( DŞ +DPM) 
 Activ. integrată de o zi: „Şi eu pot fi Moş Crăciun!” 
 ÎD. Bună dimineaţa, copil bun!  
Construcţii: Lădiţe pentru cadouri  
Joc distractiv: Pregătim daruri pentru copiii nevoiaşi!  
DOS- Ed. pt. Societate: „Oferim daruri!”- j.d.  
Activ. Integrată de o zi: „Ne pregătim de colindat!”  
Artă: „Decorăm traista pentru colindat!”  
ÎD: „O noapte de vis..” 
 Colindiţă pe butuc- repetarea colindelor cunoscute  
DOS- Activ. practică: „Steaua”- colaj 
Activ. integrată: „Moşul bun”(DŞ+DEC)  
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Activ. integrată: „Povestea pomului de iarnă”(ALA+DLC) DOS- 
 Activ. practică: „Bradul împodobit”  
Activ. integrată: „Săniuţa”(DŞ+DEC)  
Activ. integrată: „Ghiduşiile omului de zăpadă”(DLC+ DOS) DŞ-  
Activ. matematică: „Schiuri, patine, săniuţe”(multe, puţine)- j.d. 
 FINALITATEA PROIECTULUI  
 S-a realizat prin prezentarea rezultatelor în cadrul serbării de Crăciun „Vine,vine Moș 

Crăciun!”, prin completarea „Albumului grupei”, prin înregistrarea video a dansului modern 
„Dansul oamenilor de zăpadă” şi impărtăşirea acestei bucurii, prietenilor noştri şcolari din cls. I , de 
la şcoala parteneră- Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu” . 

 
 BIBLIOGRAFIE „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Ed. DPH, 2008; Grama, F. şi 

colab. „Activitatea integată din grădiniţă” DPH, 2008; Preda, V., Pletea M., Grama F. „Ghid pentru 
proiecte tematice – abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă” Ed. Humanitas 
Educaţional, Bucureşti, 2005; Ezechil L., Păişi-Lăzărescu M., „Laborator preşcolar” Ed. Integral, 
Bucureşti, 2002. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ,  
UN IZVOR DE DATINI ŞI OBICEIURI! 

 
Prof.înv.preșcolar Palfi Melania Zamfira 

Grădinița cu P.P.,,Mămăruța” Cluj-Napoca 
 

 Toamna a lăsat în urma ei pământul acoperit cu o plapumă groasă de frunze aurii desprinse 
de pe falnicii copaci plini de viață. Parfumul fin al acestui covor de frunze aurii a adus agonia 
naturii moarte şi a timpul din urmă. Acum noi românii aşteptăm magia sarbătorilor de iarnă cu 
speranţă şi credință în Bunul Dumnezeu. Bucuria tradițiilor și obiceiurilor din luna decembrie, 
respectiv împodobirea bradului de Crăciun cu ghirlande de beteală sclipitoare, cu artificiile de tot 
felul, cu steluțe colorate, alături de cadourile pentru cei dragi completează festinul sărbătorilor de 
iarnă. 

 Românul ca bun creștin aşteaptă, acasă şi în familie sărbătoarea de Crăciun cu bunătăţi şi 
mâncăruri tradiţionale, dar şi cu mirosul proapăt de cozonaci.Ca bun creștin, românul nu îşi poațe 
scoate din obiceiuri și tradiții, indiferent de greutățile şi criza prin care trece căldura şi magia 
Sărbătorilor de iarnă. Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al 
păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim mai multă iubire şi mai multă 
căldură sufletească. 

 Sfintele sărbători aduc cu ele multe datini, colinde, urări de belşug şi recolte bogate. Acestea 
sunt adevărate manifestări folclorice care ne bucură.Aşadar, așteptăm cu bucurie sărbătorile de 
iarnă, mirosul de cozonac cald, bradul împodobit şi cântecul colindătorilor. Trăim nopţi pline de 
vise şi speranţe asemenea sufletului neprihănit de copil. Iarna este anotimpul magic plin de 
imaginaţie, linişte şi frumuseţe. Aceasta este Magia care trebuie trăită din plin. Iarna este deopotrivă 
sobră, plină de privaţiuni, însă și de provocări şi multă iubire. Sărbătorile acestui anotimp sunt cele 
mai spectaculoase şi prefigurează parcă dragostea pentru semeni. 

 Românii petrec împreună, şi îşi fac urări de bine, sănatate şi prosperitate. Sărbătoarea de 
Crăciun este cea care înnobilează festinul iernii. În noaptea Sfântă de Crăciun, înconjurată de multă 
bucurie şi veselie, românii au parte de împlinirea tuturor dorinţelor. De aceea, în luna decembrie, 
fiecare dintre noi este parcă mai atras de ceea ce înseamnă feeria iernii şi magia Crăciunului. 
Obiceiurile de Crăciun au propria poveste de iarnă. În timpul zilelor magice, în care vom uita de 
griji şi probleme, vom încerca să retrăim plăcerile datinilor şi obiceiurilor de altă dată.Pentru noi 
toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea 
datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Bun venit în anotimpul cadourilor unde 
vom reîntâlni, poveşti de iarnă şi de Crăciun, tradiţii şi obiceuri ce trebuie descoperite .Să ne lăsăm 
cuprinşi de de atmosfera inedită sărbătorilor alături de toţi cei dragi.  

 În Ajunul Crăciunului împodobim bradul. Este un moment așteptat cu nerăbdare atât de 
copii, dar și de adulți. Cine așează steaua in vârful bradului, unde așezăm îngerașii argintii, etc, sunt 
detalii care ne ajută să lucrăm în echipă și transformăm acest eveniment într-o ocazie de bucurie. 
Câte povești nu se spun în jurul bradului? Câte „amintiri din copilărie” nu depănăm în acel moment. 
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Serbarea şcolară 
 

Gradinita nr. 16, Targoviste 
Autoare articol: Siminiciuc Laura- profesor invatamant prescolar 

 
Serbarea şcolară reprezintă un izvor de satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie. Ea este o 

modalitate eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor, contribuind la dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii acestora.  

În serbarea şcolară este necesar să antrenăm următorii factori:  
- preşcolari – prin responsabilităţi asumate, atât individual, cât şi în grup; 
- familie – prin susţinere morală, financiară şi organizatorică; 
- educatoarea. 
- Ca mijloc al activităţilor extracurriculare, serbarea prezintă marele avantaj de a favoriza 

valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului într-un climat nou, stimulativ, în care are 
libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi exprime trăirile şi impresiile, accentul deplasându-se, cu 
preponderenţă, de pe informativ pe formativ.  

- Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere al copiilor. Înţelegând şi memorând poezii sau cântece, se dezvoltă memoria şi limbajul.  

În strădania de a pregăti şi a susţine o serbare, se clădeşte voinţa copiilor, se conturează 
perseverenţa, independenţa, curajul, copiii învaţă să-şi stăpânească emoţiile în faţa unui public 
numeros. 

Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
fiecărui copil. Verificăm astfel, dacă micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura într-un mod mai relaxant. Cântând, dansând, recitând, 
interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarii îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor 
ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru artă şi stabilirea unei legături 
între aceasta şi practicarea ei. 

Serbarea şcolară are următoarele caracteristici: 
- antrenează întregul potenţial intelectual, moral, estetic, afectiv, volitiv şi fizic al copiilor; 
- înlesneşte participarea activă a copiilor la construirea propriului traseu de învăţare;  
- este dorită de copii pentru climatul ludic ce-l creează şi atmosfera plină de emoţii; 
- este o oportunitate de a relaţiona cu grupul într–un alt mod; 
- înlesneşte cunoaşterea potenţialului creativ al copiilor şi al educatoarei;  
- oferă mijloace de cultivare consecventă a înclinaţiilor, aptitudinilor şi intereselor; 
- contribuie la lărgirea orizontului cognitiv; 
- face apel la toată gama trăirilor afective; 
- răspunde nevoii copilului de nou şi frumos; 
- îi ajută pe copii să–şi disciplineze comportamentul; 
- oferă posibilităţi multiple de a cunoaşte mai bine copilul, cu preocupările sale. 
Serbările presupun anumite etape: 
- Pregătirea scenariului serbării; 
- Întâlnire cu părinţii în vederea discutării unor probleme organizatorice; 
- Pregătirea copiilor pentru serbare; 
- Desfăşurarea propriu–zisă a serbării; 
- Încheierea serbării. 
Planificarea scenariului unei serbări constă în trierea poeziilor, adaptarea versurilor conform 

vârstei preşcolarilor, alegerea cântecelor şi stabilirea dansurilor. În proiectarea scenariului unei 
serbări, trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de 
viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, încă două 
coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie şi destindere, pe de o parte, şi atmosfera 
încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 
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Urmează întâlnirea dintre educatoare şi părinţi. Aceştia vor stabili data, ora, locaţia unde se va 
desfăşura serbarea. Se va discuta şi despre costumaţiile purtate de copii în ziua serbării.  

Pentru ca preşcolarii să–şi însuşească temeinic şi să recite expresiv poeziile, să interpreteze 
frumos cântecele şi să îşi coordoneze mişcările euritmice, este imperios necesară repetiţia zilnică. 

Serbarea propriu–zisă, este de preferat să se desfăşoare în prezenţa părinţilor. Aceştia vor 
încuraja prestaţiile copiilor prin laude, aplauze sau distribuirea unor recompense.  

O serbare şcolară reuşită impune şi anumite condiţii, precum: 
- pregătirea serbării trebuie eşalonată în timp, pentru a evita suprasolicitarea copiilor; 
-conţinuturile selectate să fie interesante, să fie prezentate în versuri pentru a uşura 

memorarea lor; 
- reuşita serbării depinde de costumaţiile copiilor şi de expresivitatea decorului; 
- găsirea celor mai potrivite modalităţi, prin care să facem legătura între momentele artistice 

din program; 
- copilul trebuie să fie familiarizat cu locaţia, în care se va desfăşura serbarea. 
Serbarea şcolară impune şi organizatorului competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia, se 

interferează mai multe domenii de cunoaştere, trebuie armonizate strategiile, se îmbină mai multe 
genuri artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, fiind necesar ca educatoarea să aibă 
cunoştinţe în domeniul scenografiei şi al regiei. Deci, în pregătirea unei serbări, profilul 
organizatorului se conturează în felul următor: informat, flexibil, cu deschidere la nou, cooperant, 
atent la nevoile părinţilor şi copiilor şi, mai ales, caracterizat de cele patru adjective: actual, activ, 
atractiv, artist.  

Putem desprinde şi câteva funcţii ale serbărilor şcolare: 
- funcţia de loisir – petrecerea timpului într- un mod eficient; 
- funcţia social-integrativă – copiii comunică fară a ţine cont de situaţia materială, religie 

etc. şi fiecare dintre ei contribuie la reuşita comună; 
- funcţia formativă – serbarea completează instrucţia şi educaţia; 
- funcţia vocaţională – copiii îşi pot descoperi talente si înclinaţii noi. 
Serbările şcolare desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor 

într-un întreg: decorul, costumaţia copiilor, a educatoarelor, ţinuta sărbătorească, accesoriile, fondul 
muzical, jocul de lumini, reprezintă toate elemente importante, ce contribuie la construirea unor 
valenţe estetice şi educative deosebite. 
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Sebarea școlară 
 

Prof.înv.primar: Simionescu Alina Luminița 
Școala Gimnazială nr.19 „Avram Iancu” Timișoara 

 
Pentru un an şcolar plin de zâmbete, succes şi note mari sunt recomandate, pe lângă 

seriozitate şi spor la învăţat, activităţile recreative şi serbările şcolare. Ele contribuie la dezvoltarea 
personalităţii armonioase a copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă 
vârstă şi organizează raţional şi plăcut timpul liber. Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestora. 
 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria 
şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că 
memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia 
copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a 
oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea 
îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

 Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, 
astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele 
coordonatei temporale. 

 Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să 
evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În 
procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, 
dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor 
asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie 
la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente 
nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de 
răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a 
învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

 Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

Părinții au rolul de a încuraja și susține aceste activități, devenind astfel parteri importanți în 
procesul instructiv- educativ, derulat atât la clasă, cât și in afara ei.  
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SERBARE ȘCOLARĂ LA SFÂRSITUL CLASEI A IV-A 
„ȘCOALA PITICILOR” 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

INSTITUTOR:SIMIONESCU CRISTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALA MIRCEA GHITULESCU CUCA 

JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Serbarile scolare si importanta lor 
 

Prof.inv.primar Simionescu Simona 
Scoala Gimnaziala Nr.1 Roma 

 
 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 
 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol 
dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a 
creaţiei scăldate de lumina,ieşind din intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen 
Ionescu) 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

 Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

 Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru 
parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul 
serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale,adaptate evenimentelor si 
conditiilor locale. 

 Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 
Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze într-
o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de 
învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima 
încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi 
este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi 
cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând 
pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de 
reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenta 
spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, 
stimulându-i independenţa de acţiune. 
Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 
  

1151



Efectul pozitiv al implicării familiei în activitățile extracurriculare la 
elevii din învățământul preuniversitar - scurt studiu comparativ 

 
Prof. Corina Claudia Simon 

Scoala Gimnaziala ‘Ştefan Micle’ Feleacu, jud. Cluj 
 
Societatea în care trăim are nevoie de educație , însă educația nu începe în cadrul instituțional 

numit școală. Educarea individului începe cu primii ani de viață, în mediul familial, 
comportamentul părinților fiind un factor major care contribuie la conturarea caracterului copilului . 

Școala este doar o parte integrantă procesului educativ și încearcă, stabilirea unei legături cu 
părinții pentru eficientizarea acestui proces instructiv-educativ.  

Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care 
își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. „Educația începe acasă. Nu poți da vina pe 
școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat tu” (Arthur G. Holder). 

Prin activitatea de parteneriat cu parinţii ne asigurăm un sprijin în propria activitate. 
Ȋnvăţȋndu-i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile 
dintre parinţi şi copii. De asemenea, activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor- problemă ,a 
conflictelor posibile şi a situaţiilor de risc ȋn dezvoltarea copilului. 

Instituția de învățământ are nevoie de implicarea familiei în multe activități , deoarece 
impactul pe care îl are această implicare a membrilor familiei influențează elevul, îl determină să 
capete încredere în forțele proprii.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
indeamna la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context 
exterior școlii.În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă 
cele mai variate forme. 

 În momentul stabilirii unui program al activităților extracurriculare, cadrele didactice au în 
vedere toate tipurile de educație. Prin intermediul acestor tipuri de activități, elevii ajung să 
cunoască mult mai bine rolul pe care îl au în cadrul vieții sociale, toți având dreptul, în mod egal, de 
a se implica, indiferent de rezultatele școlare.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de 
activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Fiecare copil este unic în felul lui, iar unicitatea acestuia nu trebuie distrusă, ci încurajată. 
Așadar, familia trebuie să înțeleagă ce capacități are acel copil și trebuie să se implice în relația pe 
care o are cu școala pentru a-i dezvolta aceste aptitudini care cu timpul se pot îmbunătăți. 

 
Bibliografie: 
Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001 
Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 2001 
http://www.info-kids.ro/parteneriatul-scoala-familie-primul-pas-spre-reusita-scolara/ 
http://comunitate.eduteca.ro/educator/initiative-in-parteneriatul-familie-scoala/ 
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Caracterul educativ al serbărilor școlare 
 

profesor înv. primar Simon Emese 
Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești 

județul Mureș 
 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun și de nașterea lui Isus.  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical 
,,O, brad frumos ,, şi sceneta ,, Astăzi s-a născut.. ,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Simona Dogaru 
 
În societatea contemporană, în contextul școlii moderne, educația elevilor prin activități 

extrașcolare devine o necesitate în procesul formării personalității. 
Procesul instructiv-educativ îmbină activitățile curriculare cu cele extracurriculare 

învățământul având misiunea de a-i forma pe elevi atât într-un cadru formal cât și liber de 
constrângerile materiei. 

Prin activitățile educative tinerii își dezvoltă aptitudinile speciale,se integrează mai bine in 
mediul social, își formează o gândire critică și estetică. De asemenea, educația nonformală oferă 
alternative plăcute și cu caracter formator pentru petrecerea timpului liber. 

Acest tip de educație diferă de cea formală, prin conținut și formă: are caracter benevol, elevii 
sunt implicați direct în proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților, nu există o evaluare 
formală, doar un feedback pozitiv, se ”învață„ în echipă și prin cooperare la nivel interdisciplinar. 

Un studiu a lui J. Eccles și B.l. Barber (1999) indică impactul activităților extrașcolare 
evidențiind: creșterea rezultatelor și performanțelor școlare, scăderea delicvenței juvenile și 
atragerea unui număr mai mare de tineri către mediul universitar. 

În acest context parteneriatul cu părinții devine esențial deoarece aceștia nu oferă sprijin în 
organizarea anumitor proiecte educative. Copii trăiesc mândria de a-și vedea părinții alături de ei în 
momente importante cum ar fi serbările școlare, iar aceștia au șansa de a deveni participanți activi 
în procesul educativ. Unii părinți pot iniția activități implicând instituțiile unde lucrează. Spre 
exemplu un părinte al unui elev din clasă pe care o coordonez a demarat un seminar de 
antreprenoriat invitând elevii clasei la Camera de Comerț, unde s-au întâlnit cu specialiști în 
domeniu și prin jocuri s-au inițiat în tainele antreprenoriatului. 

Alți părinți pot veni în timpul săptămânii Școala Altfel ca însoțitori la o vizită la Muzeul 
Unirii, pot participa la activitatea job Shadows Day unde îi invită pe elevi la locul lor de muncă 
pentru a se formaliza cu diverse meserii. 

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei educația nonformală în 
parteneriat cu părinții este benefică și contribuie la succesul elevului in viață. 

 
Bibliografie: 
Ionescu M. Chiș V.-Mijloace de învățare și integrarea acestora în activitățile de instruire și 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 20001 
Lazăr V.Cărășel A.,Psihopedagogia activitătilor extracuriculare,Editura Arves,Craiova ,2007  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Petcu Ionela-Simona,  

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”, Caracal, Olt 
 
Activitățile educative în parteneriat cu părinții au reprezentat intotdeauna o parte importantă 

în colaborarea şcolii, a profesorilor cu părinții elevilor. Într-o mai mare sau mai mică măsură, 
părinții işi pot aduce aportul in viața şcolară a elevilor. 

Familia poate urmări si poate sprijini eforturile şcolii si ale elevilor. Schimbările socio-
economice arată nevoia colaborării între şcoală si părinți prin cooperarea în alegerea programelor de 
instruire si educare cât şi în rezolvarea unor sarcini materiale, pentru cunoaşterea personalităţii 
copiilor, pentru orientarea şcolară şi profesională. 

Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii cadrului didactic faţă de 
aceasta. Îndatoririle profesorului faţă de familie sunt: mai multă transparenţă, acceptarea 
observaţiilor adecvate şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile educaţionale, 
informarea corectă şi operativă. Familia are cea mai mare influenţă asupra copilului, iar trăirile 
afective reprezintă sprijinul necesar susţinerii efortului de învăţare. Rolul părinţilor faţă de copilul 
devenit elev se schimbă. Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al 
îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul comportamentului copilului. Sunt părinţi care intervin în 
activitatea de învăţare a copilului în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui 
copilului în efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe 
nerealiste faţă de acesta. 

În vederea cultivării capacităţilor elevilor şi a pregătirii lor pentru o reuşită integrare în 
societate între profesor şi elevi trebuie să existe o unitate de opinii şi de acţiune. Toate acţiunile şi 
măsurile întreprinse de şcoală cu părinţii elevilor au urmărit realizarea educaţiei cu respectarea 
deplină a drepturilor copilului. Alături de cerinţele de ordin instructiv, formarea trăsăturilor moral-
civice reprezintă una dintre sarcinile de bază pe care trebuie să o realizăm. Climatul de muncă 
intelectuală instituit în şcoală, trebuie să se regăsească şi la nivel de familie, pentru a nu se da 
impresia elevilor, că învăţătura este echivalentul şcolii. Învăţătura este echivalentul muncii elevului. 
Colaborarea dintre profesor şi toţi părinţii elevilor e bună, în special cu cei ai căror copii, întâmpină 
dificultăţi în diverse planuri. În stabilirea obiectivelor comune ale colaborării, am ţinut seama de 
condiţiile concrete ale colectivului de elevi şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. 
Colaborarea şcolii cu familia trebuie să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
precum şi o continuitate ,în ceea ce priveşte evoluţia de la o etapă la alta, a clasei şi a fiecărui elev 
în parte. 

Este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinţii elevilor, 
primărie, biblioteca , biserică – pentru a aborda educaţia din perspectiva afectivităţii, a cunoaşterii şi 
a reglării trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei care stau la baza unei convieţuiri 
democratice şi integrării în comunitate. A educa înseamnă răbdare, muncă cotidiană continuă. 
Munca în parteneriat vine în sprijinul clarificării unor probleme educative. Obiectivele 
parteneriatului educativ au urmărit: informarea, comunicarea şi promovarea strategiilor educative; 
stabilirea de atribuţii, competenţe şi responsabilităţi pe plan educativ; organizarea unor acţiuni şi 
întâlniri cu caracter educativ; dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu partenerii educativi din 
comunitate. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învăţării 
elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi 
estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, în domeniul activităţilor libere, 
angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. La şedinţele cu 
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părinţii am dezbătut pe larg modul cum îşi pot ajuta copiii în învăţarea lecţiilor precum şi în 
controlul temelor pentru acasă.  

Părinţii trebuie să cunoască modul în care se controlează şi cum poate fi ajutat copilul în cazul 
în care întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. Părinţii trebuie să cunoască felul în care elevul se 
comportă faţă de profesori şi faţă de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă şi în alte locuri este 
corespunzătoare. Şcoala şi profesorii nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. 
Efortul educativ îşi găseşte eficienţa atunci când între cei doi factori, şcoală şi familie există o 
conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Profesorii trebuie să fie deschişi spre trebuinţa de a afla, de a cunoaşte, pentru a le cultiva 
ataşamentul faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere ale elevilor. 

 
Bibliografie:  
Sterm, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Institutul pentru Educaţie al UNESCO, E.D.P., 

Bucureşti, 1972; 
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Gingerbread man 
 

Prof. Simona Rădulescu 
Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” 

 
Child 1 
Once there was a gingerbread man, 
Baking in a gingerbread pan. 
Raisin eyes and a cherry nose,  
Trimmed right down to his fingers and toes. 
A gingerbread man in a gingerbread pan! 
Child 2 
Here's the old woman who made him so sweet, 
A treat for her and her husband to eat, 
Child 3  
She made him with flour and sugar and eggs, 
She gave him a face and two arms and two legs. 
A gingerbread man in a gingerbread pan! 
Child 4 
Now open the oven to see if he's done, 
This gingerbread man, he knows how to run. 
Child 5 
Out of the oven and onto the floor, 
Now run away through the kitchen door.  
The gingerbread man, he's out of the pan!  
Child 6 
Now chase him old woman, now chase him old man 
Chase him, yes chase him as fast as you can! 
Child 7  
Through the garden and out the gate, 
Catch him right now, before it's too late.  
I’m the gingerbread man, who’s out of the pan! 
Child 8  
Along came a cow who wanted a treat 
And the gingerbread man, he looked good to eat. 
Child 9 
Run, run, as fast as you can 
You can't catch me,  
I'm the gingerbread man who’s out of the pan!  
Child 10 
Along came a horse who wanted a treat 
And the gingerbread man, he looked good to eat  
Child 11 
Along came a cat who wanted a treat 
And the gingerbread man, he looked good to eat  
Child 12 
Along came a dog who wanted a treat 
And the gingerbread man, he looked good to eat  
Child 13 
Along came a pig who wanted a treat 
And the gingerbread man, he looked good to eat. 
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Child 14 
Along came a fox who wanted a treat, 
And the gingerbread man, he looked good to eat. 
Jump on my back,  
We'll cross the river, so you won't get wet  
Mr. Gingerbread man, who's out of the pan! 
Child 15 
There was no place to go, there was no place to run  
And a ride on the river could be lots of fun!  
So off with the fox did Gingerbread go  
What happened next, you already know  
The sly old fox had a de-lic-ious treat  
And everybody else had nothing to eat.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. inv. Presc. Simona Suhani 
Gradinita cu PP nr 25 “Lumea copiilor” Brasov 

 
Gradinita reprezinta pentru multi dintre prescolari si parintii acestora primul mediu 

institutionalizat oficial si recunoscut ca un spatiu destinat socializarii si pregatirii pentru 
invatamantul primar. Desi in prima instanta copilul “doar se joaca” , in spatele acestei aparente 
exista un curriculum urmarit de un cadru didactic si transpus in lumea copiilor drept activitati de 
invatare. Acestea se traduc printr-o suma de situatii de invatare diversificate pentru ca prin propriul 
filtru al celor mici sa devina experiente de invatare. Parintii sunt cei mai importanti actori 
educationali deoarece acestia inlesnesc de cele mai multe ori procesul de invatare prin implicarea 
lor emotionala alaturi de copii.  

Din cele constatate in anii anterior pot afirma ca implicarea parintilor drept parteneri in 
educatie a incurajat intr-o mare masura adaptarea copilului la gradinita, socializarea acestuia cu 
ceilalti copii si realizarea unor progrese semnificative pentru dezvoltarea personalitatii armonioase. 
Ca si activitati educative pentru incurajarea parteneriatului cu parintii am realizat urmatoarele 
impreuna cu parintii pe diverse tematici: 

♥ Atelier cu ocazia sarbatorilor de iarna in care parintii au realizat impreuna cu cei mici 
ornamente pentru brad, felicitari pentru a le oferi, decoratiuni de Craciun. Aceste materiale fiind 
realizate sub indrumarea cadrului didactic, intr-o atmosfera placuta ambientala (colinde pe fundal, 
ceai si turta dulce). La finalul atelierului impreuna cu parintii am cantat colinde si ne-am bucurat de 
ceea ce am realizat impreuna. 

♥ Iesiri cu destinatii precise alaturi de parinti (obiective turistice sau locatii de interes pentru 
copii).  

♥ Activitati de voluntariat pentru alti copii nevoiasi. Doar cu ajutorul parintilor am reusit sa 
incurajam pe cei mici sa daruiasca altora mai putin norocosi si aprecieze ceea ce au. 

♥ Activitati de ecologizare. Desi initial am intampinat o rezistenta prin reticienta parintilor, 
am remarcat ulterior ca entuziasmul copiilor s-a transmis parintilor si relatiile interpersonale s-au 
diversificat urmand ca parintii si copiii sa planuiasca si alte activitati impreuna. 

♥ Serbari pe diverse tematici. Probabil cele mai emotionante atat pentru copii, cat si pentru 
parinti reprezinta aceste serbari deoarece ele incununeaza un eveniment important (Nasterea 
Domnului, 8 martie-Ziua mamelor, sfarsitul de an scolar). Multe amintiri placute si amuzante sunt 
rememorate frecvent ulterior din aceste serbari. Totusi, pentru ca parintii sa se simta intr-un 
parteneriat de incredere cu mediul institutionalizat am observat ca o mica gustare dupa finalizarea 
serbarii este cel mai indicat. Acestia isi traduc emotiile verbal, nu mai par grabiti si au ocazia de a 
bucura de eveniment impreuna de copil si cadrul didactic. Incurajarea parintilor de a imortaliza 
atmosfera intr-un loc amenajat special este de recomandat in grupa mica. 

♥ Invitarea unor parinti in grupa copiilor pentru a-si prezenta meseria. Este atat de 
emotionant pentru parinte sa vorbeasca in fata tuturor copiilor, sa le capteze atentia, sa-si formeze 
discursul incat apreciaza mult mai mult activitatea cadrelor didactice din gradinita 

♥ Invitarea bunicilor pentru a spune o poveste. Copiii adora sa se implice in alegerile 
“oamenilor mari”, sa simta ca au importanta, ca ceea ce cred si spun are importanta. De asemenea, 
atunci cand o alegere este realizata de catre parinte si copil implicarea lor emotionala este cu atat 
mai mare si sunt mult mai responsabilizati. La inceputul saptamanii copiii discuta ce bunic sa vina, 
ce poveste sa citeasca si ce surpriza sa realizeze bunicului pentru a multumi.  

♥ Activitatile practic-gospodaresti alaturi de parinti. Realizarea unei placinte, a unei salate 
este cu atat mai distractiva daca este si parintele langa noi.  

Prin urmare, aceste activitati incurajeaza dezvoltarea relatiilor interpersonale si cresterea 
gradului de incredere in gradinita si cadrele didactice. Inainte de a fi derulate pentru a avea succes 
este deosebit de important sa se realizeze un plan de idei, sa se identifice eventualele problem ce ar 
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putea sa ingreuneze derularea activitatii si astfel sa se gaseasca solutii anticipat. La finalul anului 
scolar aceasta experienta educationala este prezentata prin jurnalul grupei cu multe poze si 
destainuiri surprinse in momente cheie. Parteneriatul intre gradinita si parinti este tulpina unei flori 
(copilul). Daca aceasta tulpina nu este puternica si dreapta atunci floarea (copilul) nu va beneficia 
de tot ce mediul poate sa-I ofere.  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Simonea Mihaela 
Scoala Gimnaziala Cornutel 

 
 Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni 

organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru 
ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala 
dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie 
de activităţi de susţinere în afara clasei şide activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii 
dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale şcolii merg pe 
linia cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme 
specifice(cabinete de logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau 
pentru profesori. La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin individualizat 
şi de grup pentru copii, părinţi şi profesori. Specialiştii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să 
aibă experienţă didactică şi pregătire specială în domeniul psihopedagogiei. Şcoala de azi nu se 
poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la stucturile de sprijin care să 
organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai mult sau mai puţin speciale. 

 Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte active. Identificând 
şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi aprecierii 
familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este mediul de 
dezvoltarea primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale 
dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită în educaţia tinerei 
generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de 
securitateşi stimulare. Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine 
dezvoltarea individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de 
învăţământ, simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în 
care se dezvoltă copilul. Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care au un potenţial 
important de influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv,cât şi în sens negativ. Cele mai 
importante relaţii sunt: -relaţiile dintre profesor şi elev; -relaţiile interindividuale (dintre elevi, 
dintre profesori, dintre profesori şi specialişti care sprijină şcoala, dintre profesori şi personalul 
administrativ al şcolii); -relaţiile dintre profesori şi părinţi; -relaţiile dintre profesioniştii care 
sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii (lucrul în echipă pentru a lua decizii şi a 
întreprinde acţiuni în favoarea copilului. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o 
comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de 
interesul copilului. Ea concepe cele două instituţii sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în 
discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. 
Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt stimulate de apariţia unor importante mize familiale 
ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale. Numeroase cercetări pun în evidenţă 
preocuparea părinţilor pentru viitorul economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul 
muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a 
condiţiilor de muncă. 

 În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie 
complementară, apare ca o necesitate. Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
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cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul acestor activităţi, elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 
Bibliografie:  
1. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura 

Polirom, Iaşi, 2001  
2. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004  
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* 
 

Siposs Mariana 
 
 Adevărul este că părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru 

dezvoltarea unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de 
educația copiilor. Dezinteresul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele 
de curs. Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Un părinte 
care își ajută copilul îi este alături se vede și în rezultatele acestuia. 

 Încercând săi atrag pe părinţi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil este una dintre cele mai dificile provocări. Deși părinții consideră că ei 
știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul 
copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care 
au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația 
oferită de școala noastră, din păcate există foarte mulți părinți care nu sunt interesați de viitorul 
propriului copil. 

 Am avut părinți care nu au lipsit niciodată de la ședințele cu părinții sau părinți care au 
participat la excursii și serbări școlare unde au fost parteneri activi în desfăşurarea programelor care 
s-au derulat în cadrul şcolii noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme 
variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând 
rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Excursiile, programele artistice ca de 
exemplu Majoratul sau Ultimul clopoțel, au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum 
si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact pozitiv în rândul părinţilor 
care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod 
pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de 
activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  
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RENII LUI MOȘ-CRĂCIUN 
 

Prof. Sîrbu Denisa 
Șc. Gimnazială Nr. 2 Lugoj 

 
Moș-Crăciun 
Luna 
Zâna Clopoțel 
Zâna Clopoțica 
Vrăjitorul 
6 pitici 
6 spiriduși 
4 reni 
 
Intră Moșul purtând în mână o scrisoare ce 
nu se mai termină. 
 
Moșul: 
Of, of, of, ce supărare, 
Dragii mei, ce-i de făcut? 
Căci copiii din scrisoare 
Multe lucruri mi-au cerut. 
Roboței și mașinuțe 
Vor copiii mai ghiduși, 
Pregătite de mânuțe 
Harnice, de spiriduși. 
 
Renul Comet : 
(Oftează.) Dragă Moșule, eu mor! 
Amețesc și nu văd bine, 
Chiar și coarnele mă dor! 
Ia-mă-n brațe-un pic la tine. 
 
Renul Rudolf : 
Hei, hei, Comet fii cuminte, 
Dărâmi Moșul, măi băiete! 
Uite și eu sunt fierbinte 
Și sunt ud ca un burete. 
Tremur rău, capul mă doare, 
În picioare nu pot sta. 
Nu vreau apă, nici mâncare… 
Sunt lovit de-o boală grea! 
 
Renul Comet : 
Da, așa-i, nu mai zburăm 
La Crăciun cu daruri mii 
Și cred c-o să supărăm 
Milioane de copii! 
 
Pe melodia Eu sunt renul lui Moș-Crăciun 
intră spiridușii  
 

Spiriduș 1: 
Un Crăciun plin de-ntristare 
Îi așteaptă pe copii. 
Cum să le cerem iertare, 
Cum le ducem jucării? 
Câte daruri, ia priviți: 
Aranjate, pregătite, 
Pentru copilași cuminți, 
De noi toți meșteșugite. 
 
Spiriduș 2: 
Uitați, scrie în scrisoare 
O fetiță ce n-aude, 
Că ar vrea o stropitoare, 
Floricelele să ude. 
Ar mai vrea și-o păpușică 
Cu o rochie de zână. 
Dar mai bine, la bunică 
Vrea un șal. Că e bătrână. 
 
Pitic 1: 
Bine zici! Uite aici, 
Scrie un copil, Bogdan, 
Pentru frații lui mai mici 
Vrea o minge și-un ghiozdan. 
 
Pitic 2: 
Pentru el nimic nu cere? 
Sărăcuțul! Pune-ndată 
Niște biscuiți cu miere  
Și mai multă ciocolată! 
 
Pitic 1: 
Da, da, știu. Am pregătit 
Lucrurile așteptate 
Și-ntre ele am dosit 
Cărți și dulciuri aromate. 
 
Pitic 2: 
Pune și niște caiete 
Și creioane și un fes! 
(Noi aici n-avem tablete, 
Asta cred c-ați înțeles!) 
 
Spiridușul doctor intră cu o trusă: 
Unde-s zânele cu leacuri 
Bune și vindecătoare? 
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Eu în trusă am doar fleacuri, 
Cum pun renii pe picioare? 
În Țara lui Moș-Crăciun 
Nu există boli, durere 
Și-aș vrea să le cer acum 
Și la zâne o părere! 
 
Intră zânele, aruncă cu praf de zână, sunt 
vesele. 
 
Zâna Clopoțel: 
Bună seara, bună seara, 
Pregătită-i sănioara? 
 
Moș-Crăciun: 
Oh, oh, oh, măi surioară, 
Îmi sta inima în piept 
Că acuș e noapte-afară 
Și eu stau și vă aștept. 
 
Clopoțica: 
Ce-i aici? Ce s-a-ntâmplat? 
De ce zac renii pe jos? 
Peste ce necaz au dat? 
Ori, prea mult zahăr au ros? 
 
Zâna Clopoțel: 
Nicidecum, privește zână, 
Renii parcă n-au suflare! 
Dă-mi un pic de praf de lună 
Și un colț de stea de mare. 
 
Clopoțica: 
Da, da, haide și stropește 
Cu nectar de margaretă 
Și-apoi, zână, pregătește 
Poțiunea ta secretă. 
 
Ren Cupid ( se strâmbă): 
Doctoria ta e bună 
Dragă zână, mulțumesc! 
Are gust de mătrăgună… 
Aoleu, ce amețesc! 
Trage-mă Rudolf de coadă 
Și ridică-mă-n picioare, 
Că sunt moi, parcă se-nnoadă… 
Of, ce vrajă-ngrozitoare! 
 
Renul Dancer : 

Veniți iute, nu mai pot! 
Ce durere de copite,  
Coarnele aș vrea să-mi scot 
Că mă dor, parcă-s lovite. 
Uitați, limba mi-e albastră 
Și urechile îmi sună, 
Vai și-amar de viața noastră 
Mă mănâncă pielea zână! 
 
Zâna Clopoțel: 
Clopoțica, să plecăm! 
Știu un leac sub stânca-albastră 
Și-am putea să vindecăm 
Bieții reni din țara noastră. 
 
Zânele pleacă. 
 
Pitic 3: 
Bine-ar fi așa să fie 
Și vraja să o stârpiți, 
Ca s-aducem bucurie 
La copiii cei cuminți. 
Care nu fac mofturele 
La dormit și la mâncare, 
Au grijă de jucărele 
Și se-nchină la culcare. 
 
Pitic 4 (cască, se uită în zare): 
Of, ce lungă-i așteptarea! 
Somnul parcă mă cuprinde 
Și oricât de mare-i zarea 
Nicio stea nu se aprinde. 
Nu vin zânele și pace, 
Sunt așa îngrijorat… 
Somnul asta nu-mi dă pace, 
Chiar și Moșul a căscat! 
 
(Adorm toți, muzică orchestrală. Intră Luna.) 
 
Luna: 
Dragii mei, au adormit 
Obosiți de-atâta muncă. 
Chiar și Moșu-a ațipit, 
Zânele-așteptând s-ajungă. 
Cine renii a vrăjit 
Să nu zboare la copii, 
Va fi aspru pedepsit 
Și certat de Moș va fi. 

 
(Pleacă într-un colț . Intră vrăjitorul, tiptil. Râde când vede că toți dorm. Se bucură. Trece pe 

la fiecare. Muzică orchestrală.) 
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Vrăjitorul: 
Ha, ha, ha, ce mai lucrare, 
Renii toți sub vrajă sunt. 
Nu vor mai putea să zboare 
Cu cadouri pe Pământ. 
Nici un pici nu e prea bun 
Și nu vreau să-i văd primind 
Daruri, sub brad, de Crăciun. 
Nu suport să-i văd zâmbind! 
Să trag Moșul de mustețe? 
Ori pe reni să-i trag de coarne? 
(Râde.) Ia uitați, ce triste fețe! 
De Crăciun, chiar Moșul doarme!!!! 
 
(Intră zânele și îl surprind pe vrăjitor. Îl prind și îl leagă de un scaun. Se scoală toată lumea. 

Vrăjitorul se chinuie să se desfacă. Bate din picioare.) 
 

Clopoțica: 
Hoțule, acum te-am prins! 
Ai furat la toți Crăciunul! 
Vraja totul a cuprins, 
Reni să zboare, nu-i niciunul! 
 
Pitic 5: 
Tu ești cel ce ne oprește 
Să ajungem la copii? 
Sănioara cum pornește 
Fără reni, răule, știi? 
Ce-or să spună sărăcuții 
Când sub brad nu vor găsi 
Daruri de la Moș, micuții, 
Cât de întristați vor fi! 
 
Spiriduș 4 (îi arată scrisoarea): 
Uită-te aici băiete! 
În scrisoare scrie clar: 
Băieței bolnavi și fete, 
Toți așteaptă câte-un dar. 
Sau copii mici, necăjiți 
Ce n-au nicio jucărie, 
Sau n-au unul din părinți… 
Toți așteapt-o bucurie! 
 
Vrăjitorul: 
Nu vă cred! Doar eu n-aveam 
Pe nimeni să mă iubească 
Și copii veseli zburdau, 
Sub privirea părintească. 
Primeau daruri și hăinuțe 
La brăduțul strălucind 
Iar eu, rece la mânuțe 

Adormeam singur, flămând. 
 
Spiriduș 6: 
De-aia urăști tu Crăciunul 
Și-aduci altora tristețe? 
Vinovat nu e niciunul 
Că tu nu vezi frumusețe. 
Să faci daruri e firesc, 
Uite, câtă bucurie 
Au copiii când primesc 
De la Moș o jucărie. 
 
Pitic 6: 
Nu au toți copiii casă, 
Ori n-au bani, ori sănătate, 
Să le facem mai frumoasă 
Seara de Crăciun. Se poate. 
Să le punem în privire 
O sclipire, o speranță. 
Poți să ai și tu iubire, 
Nu mai fi o Babă-Cloanță! 
 
Moșul: 
Măi copile, nu fi rău, 
Răzbunarea urâțește. 
Scoate din sufletul tău 
Răutatea și iubește. 
 
Spiriduș 6: 
Uite, poți chiar tu să muți 
Darurile-n sănioară, 
Și pe reni să îi ajuți, 
La-nhămat. E noapte-afară! 
Te-am privit cu luare-aminte 
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Și nu cred că aș greși: 
Ai o inimă fierbinte, 
Care ar putea iubi. 
Moș-Crăciun, ce-ai spune dacă 
L-am lua la noi aici 
Ajutor, care să facă 
Jucării pentru cei mici? 
 
Vrăjitorul: 
Bine, gata, înțeleg. 
Am greșit și-mi cer iertare. 

Uitați, vraja o dezleg 
Și pun renii pe picioare. 
 
Toată lumea se bucură, pun pachetele, renii 
sună clopoțeii, e gălăgie. 
 
Moș-Crăciun: 
Oh oh oh, ce bucurie 
Căci cu bine s-a sfârșit. 
Spiriduși, ce gălăgie, 
Am plecat! M-ați asurzit! 

 
Moșul pleacă, spiridușii îi fac cu mâna, apoi dansează pe muzică. 
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Serbările școlare - mijloc de stimulare socioafectivă 
 

prof. înv. primar SIRBU MIHAELA DANA 
C.S.E.I. C-TIN PUFAN DR.TR.SEVERIN JUD.MEHEDINTI 

 
 Serbarea şcolară (sau orice fel de activitate literar-muzicală) vizează dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii copilului, formarea personalităţii sale autonome şi creative, 
constituind o formă de receptare a literaturii, teatru, muzică şi pentru artă în general. Prin astfel de 
activităţi extracurriculare urmărim descoperirea unor talente în arta interpretării scenice, cultivarea 
aptitudinilor elevilor, formarea unor priceperi de punere în scenă a unui spectacol, dezvoltarea 
sensibilităţii artistice, cultivarea intersului pentru literatură.  

Pentru a atinge această performanţă, specialiştii susţin că deosebit de importantă este lectura 
expresivă care domină întreaga activitate de înţelegere a rolului ce urmează a fi interpretat. 

„A şti să citeşti cum se cade un rol, nu este aşa de uşor. Pentru a atinge acest scop, textul 
trebuie studiat îndelung. E nevoie să împărtăşeşti cu autorul înaltul sentiment care i-a umplut 
sufletul, trebuie să simţi adânc orice cuvânt al lui.” (Gogol) Dar o asemenea operaţie nu este 
posibilă fără respectarea unor condiţii de ordin tehnic. Astfel, trebuie stabilite şi respectate diferite 
pauze: cele gramaticale marcate prin semne de punctuaţie şi cele logice. De semenea, importante 
sunt şi pauzele psihologice, care separă părţi din text, diefrite ca dispoziţie afectivă. Ele dau viaţă 
interpretării. Alte condiţii de ordin tehnic sunt: folosirea corectă a accentului logic, ritmul, 
pronunţia, precum şi mimica şi gestica.toate dau pregnanţă şi relief hotărâtor.  

Serbarea şcolară este abordată cu entuziasm de elevii talentaţi tocmai pentru că îndeplineşte 
unele funcţii specifice care o deosebesc de o oră obişnuită: 

- Funcţia de loisir (de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber); 
- Funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale cultivându-se solidaritatea şi 

cooperarea); 
- Funcţia formativă (interiorizarea valorilor estetice şi spirituale); 
- Funcţia vocaţională (care face posibilă realizarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor). 
Serbările: 
 Contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor; 
 Îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente neîncercate 

sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior; 
 Contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui copil şi al întregului colectiv 

prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune; 
 Favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul desfăşurării repetiţiilor; 
 Trezesc în copil energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge dificultăţile întâlnite, de 

a-şi stăpâni timiditatea; 
 Cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă, de acţiune iar pregătirea serioasă contribuie 

la stimularea interesului pentru munca făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu conştiinciozitate; 
 Educă gustul pentru frumos prin realizarea estetică a numerelor din program, armonia 

întregului spectacol, calitatea acompaniamentului muzical şi al costumelor; 
 Constituie un liant puternic între cadrul didactic şi elevi prin cunoaşterea reciprocă. 
 Pentru reuşita unei serbări, trebuie să avem în vedere următoarele: 
 Însemnătatea evenimentului sărbătorit şi necesitatea unei munci disciplinate şi consecvente 

pentru rezultatele finale; 
 Atmosfera din timpul repetiţiilor să îmbine voia bună şi seriozitatea: indicaţiile şi 

lămuririle să fie scurte şi clare; 
 Să fie antrenaţi şi părinţii sau alţi colaboratori (scriitori, oameni de cultură, ziarişti, 

istorici); 
 Toţi elevii clasei să fie mobilizaţi să participe efectiv la pregătirea şi susţinerea 

spectacolului, fiecare primindu-şi rolul potrivit înclinaţiilor; 
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 Să se combată cu tact nu numai tendinţa de vedetism al celor mai talentaţi, dar şi 
timiditatea celor mai puţin dotaţi; 

 Conţinutul serbărilor: 
 Tematica să conțină puternice valenţe educative care să favorizeze cultivarea cu precădere 

a unor sentimente sau a unor trăsături de caracter; 
 Lucrările selecţionate trebuie să fie accesibile vârstei şi să corespundă posibilităţilor psiho-

individuale ale copiilor; 
 Programul să nu fie încărcat (serbarea să dureze 1 h – 1 ½ h) altfel devine plictisitoare; 
 În alcătuirea programului să se ţină seama de datinile şi obiceiurile locale, trecutul istoric, 

specificul ţinutului, interesele copiilor; 
Serbările şcolare răman întotdeauna momente de bucurie si prilej de manifestare inedită al 

talentului nativ al copiilor in fata parintilor si admiratorilor emotionaţi. Participarea la serbarea 
clasei îi unește pe copii, îi ajută să se împrietenească, se formează optimismul, încrederea în 
propriile forțe, se cultivă trăiri afective şi emoţionale, se formează trăsaturi pozitive de voinţă şi 
caracter. Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viața copiilor. Momentele de intensă trăire, 
aplaudate cu căldură, nasc în sufletul copiilor dorinţa de armonie ce va contribui la conturarea 
personalităţii. 

 Exprimând idei si sentimente prin mijlocirea artei, aceste serbari se adresează afectivităţii, 
sensibilităţii care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor şi generează o 
nesfârsită gamă de emoţii şi sentimente artistice.  

 
Bibliografie:  
 Postelnicu, Constantin, ”Fundamente ale didacticii şcolare”, Editura Aramis, Bucureşti, 

2000 
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SERBARE 
„Vine, vine Moş Crăciun” 

grupa mică 2018 
 

Prof.Inv. Prescolar: Sirbu Mirela 
 

Dans: Dansul fulgilor de nea 
Toţi: 
Dragi părinţi şi dragi bunici şi toată lumea de 
aici 
Grupa mică PITICOT 
Este mândră, mândră tare 
De întâia ei serbare! 
1. Noi avem un invitat 
Foarte, foarte aşteptat. 
Este darnic, este bun 
Şi se cheamă Moş Crăciun. 
Sunt sigur ca ne aduce, 
Păpuşele, turtă dulce. 
Pentru el, de bun venit, 
O serbare am pregătit! 
 
COLINDA 
A venit, a venit iarna 
Pe la usi, pe la feresti 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde romanesti 
x2 
Colindam, colindam iarna 
Pe la case de romani 
Colindam, colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 
x2 
A venit, a venit iarna 
Pe la usi, pe la feresti 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde romanesti 
Colindam, colindam iarna 
Pe la case de romani 
Colindam, colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 
x2 
2. Prieteni dragi, la fereastră, 
Am zărit azi dimineaţă 
Flori de gheaţă desenate 
De degete fermecate! 
3. Ninge, ninge 
Ninge, ninge, ninge-ncetișor 
Cade, cade câte-un fulg ușor 
Câmpul, pomii și întregul oraș 
Haina albă toți au îmbrăcat. 

 
4. Fulgi ca stelele pe cer 
Să dansăm aş vrea 
Ca într-un basm de mister 
Moi de catifea 
Să ajungem pe pământ 
S-aşternem covor 
Toţi copilaşii râzând 
Să se joace-n cor! 
 
Cântec IARNA A SOSIT ÎN ZORI! 
Iarna a sosit în zori 
La fereastre ne-a pus flori 
A sosit cu gerul ei 
Cu zăpadă şi polei! 
REFREN: Cât de veseli suntem noi 
Că ne aduce blgări moi, 
Cu zăpadă ne jucăm 
Şi cu bulgări aruncăm. 
Săniuţa va pleca 
Şi pe pârtii va zbura 
Clopoţeii vor suna 
Şi pe noi ne-or bucura. 
REFREN:.............................................. 
Iarnă,iarnă eşti frumoasă 
Când nu eşti prea friguroasă 
Că ne-aduci nămeţi de nea 
Şi plimbări cu sania! 
REFREN:.............................................. 
 
5. Vino, săniuţa mea, 
Sus pe deal la derdeluş 
Pân’ la vale-i drum de nea 
Numai bun de săniuş. 
 
6. Şi mă dau cu săniuţa 
Ca pe dinţi cu periuţa 
Şi cu pastă de zăpadă, 
Ca un cavaler cu spadă. 
 
7. Prin nămeţi în fapt de seară, 
A plecat către oraş 
Moş Crăciun c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară 
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Cântec: “Săniuţa fuge” 
Saniuta fuge,  
Nimeni n-o ajunge, 
Are dor de duca  
Parc-ar fi naluca. 
R: Toata ziua prin zapada  
Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara. 
Are talpi lucioase 
Varfurile întoarse 
Pod de scandurele  
Sa tot stai pe ele. 
R: Toata ziua prin zapada  
Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara. 
Peste hopuri sare  
Ca un zmeu calare 
Hatul de –o sa scape  
Tranta e aproape. 
R: Toata ziua prin zapada  
Vine lumea sa o vada  
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara. 
 
8. În seara sfântă de Ajun, 
Ne întâlnim cu Moş Crăciun, 
Ce împarte bucurii, 
La părinţi şi la copii. 
 
9. Bunule frumos Crăciun 
Adu-ne un an mai bun 
Sănătate la părinţi 
Şi bunicilor cuminţi. 
 
10. Prin fereşti se văd în case 
Pomi împodobiţi 
Cântă-n zori colinzi frumoase 
Îngeri fericiţi 
 

COLINDĂ: 
Astăzi s-a născut Hristos, 
Mesia chip luminos, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Mititel, înfăşeţel, 
În scutec de bumbăcel, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Şi de-acum până-n vecie, 
Mila Domnului să fie, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
La anu’și La mulți ani! 
Toți: Ce se aude? 
Ce se aude? 
A venit Moș Crăciun! 
 
CÂNTEC: 
Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
A sosit de prin nămeţi 
Şi le-aduce daruri multe, 
La fetiţe şi băieţi. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
Din bătrâni se povesteşte 
Că-n toţi anii, negreşit, 
Moş Crăciun, pribeag, soseşte 
Niciodată n-a greşit. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
Încotro vrei să apuci, 
Ţi-aş cânta florile dalbe, 
Dacă aş ştii că nu te duci, 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 
Dans:„Uite vine Mos Craciun!” 

 
Grupa mica PITICOT VA UREAZA: 
CRĂCIUN FERICIT ! 
 

  

1172



EVALUAREA INIȚIALĂ IMPORTANȚA EI  
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Educatoare: Sîrbu Simona 

G.P.N. Coțatcu, com. Podgoria, 
Jud. Buzău 

  
 ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. 
Ausubel)  

 Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este 
importantă și necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea 
personalității, care este departe de cristalizare, ,pentru individualizare și eficiență în activitate. 
Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a 
spus copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi 
reluate, dar ele nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate 
ajunge și din întâmplare, fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective.  

 Totodată evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a 
realiza obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar 
mai ales de a forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și 
solicitantă. Creativitatea, spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt 
mai dificil de supus unei evaluări obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate 
matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale. Așadar, prin 
evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o integrare fără 
disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii 
unei evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza 
procesul de învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității.  

 Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, 
dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea 
lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). Scopul evaluării inițiale este 
cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie receptivi și să ințeleagă 
importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, să le 
fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate. Înțelegând-o 
ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică emoții, 
preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei 
noi învățări. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă 
a procesului de învățământ.  

 Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Referitor la importanța 
evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe 
care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”. Ea 
oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea 
inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: tratarea 
diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor metode și 
procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
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activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, 
individuală și pe grupe). 

 Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până 
în acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat 
energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată 
întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu 
excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună 
înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de 
sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama 
de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai 
obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 
Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu 
atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”.  

 Astfel și în cadrul procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea 
permanentă a nivelului de reușită a preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și 
prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie 
un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în 
beneficiul preșcolarului. 

 
BIBLIOGRAFIE: Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-

Napoca; Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, 
Cluj-Napoca 
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Colaborarea dintre școală și familie, o componentă  
importantă a educației permanente 

 
Prof.inv.primar Slavoaca Cornelia 

Liceul Tehnologic Florian-Porcius -Rodna 
 
După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, 

alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare 
pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân 
în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o 
serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu 
se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. Părinții nu pot 
cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile 
școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul 
proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. După cum 
spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o ambianță naturală, ci într-o 
civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 
copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare 
corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una 
corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” 
(Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. 
îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; 
f. conecta familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
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favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit 
„Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. 
Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 
părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își 
poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe 
care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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Programul educativ pentru sarbatorile de iarna 
 

PROF. SLAVU NICOLETA 
EDUCATOARE :VLAD MARINELA 
G.P.P. “ALBINUTELE” , SECTOR 6 

 
1. EVA D: Dragi părinţi şi dragi bunici 
 Grupa mică de pitici  
 Este mândră, mândră tare 
 De întâia ei serbare! 
 
2. RAZVAN: Noi cu toţii am muncit, 
 Şi mult ne-am mai pregătit, 
 Dar uitaţi că ne-am grăbit  
 Şi nu v-am spus: ,,Bine aţi venit!”  
 
EVA D:  
E sărbătoare azi, avem serbare 
 Priviţi ce multă lume a venit 
 În sală totul este pregătit, 
 Iar noi frumos şi mândru ne-am gătit!  
 
3. DENIS: Avem şi un invitat, 
 Foarte, foarte aşteptat: 
 Este darnic, este bun, 
 Se numeşte Moş Crăciun 
 Pentru el, de bun venit, 
 Poezii am pregătit. 
 
4. DARIA: Moş Crăciune, tu să vii 
 Cu mulţi saci de jucării 
 Să nu uiţi că grupa mică 
 Deşi este mai pitică 
 A-nvăţat să-ţi spună ţie 
 Cântece şi-o poezie. 
 
5. RADU: Moş Crăciun e tare bun  
 Încărcat vine pe drum  
 Totdeauna se grăbeşte 
 Oare el nu oboseşte ? 
 L-aş pofti să stea la masa  
 Dar umblă din casă-n casă  
 Ca să-mpartă la copii 
 Fel de fel de jucării. 
 
6. .MARIA :Norii cu căciuli pe frunţi 
 Au adus iarna din munţi 
 Ea coboară de pe creste 
 Frumoasă ca o poveste. 
 Mai întâi a pus pe stradă 
 Un covor alb de zăpadă 

 Dalbe flori a pus pe ramuri 
 A pictat steluţe-n geamuri . 
 
 CANTEC: ,,Fulgi de nea” 
7. GABRIEL: Cad steluţe argintii 
 Peste dealuri, mii şi mii 
 Iar brăduţii cei vioi 
 Parcă au hăinuţe noi! 
 Sunt gătiţi de sărbătoare, 
 Mândrii sunt, nevoie mare! 
 
8.  MELINA: Pe obraz, pe nas, pe umăr, 
 Tot cad fulgii fără număr 
 S-a oprit în palmă unul 
 Iute, iute închid pumnul. 
 Desfac pumnul, unde-i fulgul? 
 Am în mână un strop de rouă 
 Sau un bob de apă. Plouă? 
 S-a topit în mâna mea 
 Ca o lacrimă de nea. 
 
9.  IANIS: Neaua peste tot s-a pus 
 A venit iarna drăguţa 
 Hai copii pe deal în sus 
 Să ne dăm cu săniuţa. 
 Câte unul, câte doi  
 Ne suim în sănioară 
 Fără cai şi fără boi 
 Săniuţa fuge zboară. 
 Toţi sunt rumeni la obraji 
 Mulţi coboară şi mulţi suie 
 Unii râd fac mare haz 
 Alţii capătă cucuie. 
 
10.  TIMEEA : Am o sănioară 
 Mă poartă mereu 
 Din zori până-n seară 
 După placul meu! 
 Dragă sănioară, 
 Mai fă un popas 
 De-oi cădea drăguţă 
 Rămân fără nas! 
 
11.  TIBERIU: Iarna cea geroasă 
 A sosit acum 
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 Bulgări de zăpadă 
 Îşi fac loc pe drum 
 Veselia-i mare 
 Pentru noi cei mici 
 C- alergăm pe stradă 
 Ca nişte voinici! 
 
12.  SARA: Brăduleţ plin de culori 
 Şi de daruri multe, 
 Ai venit aici la noi, 
 De pe vârf de munte. 
 Brăduleţ cu strai de nea 
 Şi stelute-o mie, 
 Tu în fiecare an  
 Ne-aduci bucurie. 
 
13. ANDREI C: Moş Crăciun, toţi îmi spun 
 Că eşti darnic şi eşti bun 
 Eu îţi zic de mai –nainte 
 Că am fost copil cuminte. 
 Moş Crăciun visez la tine 
 De un an întreg te-aştept 
 Am făcut doar fapte bune 
 Sunt cuminte şi deştept. 
 
14.  REBECA E: Iubesc IARNA cu 
ninsoare 
Şi cu ger, dar şi cu soare, 
Cu steluţe albe-n frunte 
Şi cu săniuţe multe. 
 
15.  15.IOANA : Iubesc fulgii de zăpadă, 
Oamenii de prin ogradă, 
Copiii cu multe sănii 
Care cad şi fac mătănii... 
Sărbătoarea de Crăciun, 
Ce ne-aduce Moşul bun. 
 
CANTEC: ,,Săniuţa” 
 
16. ARSENE T: A venit iarnă geroasă  
 Şi stăm toţi cuminţi în casă. 
 Eu aştept cu bucurie  
 Moş Crăciun la noi să vie ! 
 Poezii i-am pregătit,  
 Bradul l-am împodobit  
 Cu colegii m-am jucat ,  
 Pe nimeni n-am supărat 
 
17. NATALIA: A-nceput bogat şi des 
 Neaua să se cearnă. 
 Luminează-n casa mea 

 Mândru pom de iarnă. 
Cu beteală de argint 
Strălucind pe ramuri, 
 Aşteptăm pe Moş Crăciun 
 Să ne bată-n geamuri. 
 Hai, degrabă, să cântăm 
 Plini de voioşie 
 Şi pe Moşul să-l rugăm 
 Să nu întârzie. 
 
18.  ALEXANDRU : Dragii mei, am o 
scrisoare 
 De la Moş Crăciun! 
 Uite, aici el scrie mare 
 Că este pe drum. 
 Dacă va întârzia, 
 Nu face nimic! 
 Cu toţii îl vom aştepta, 
 Mai răbdăm un pic. 
 
19.  DAVID : Azi e prima mea serbare, 
 Când cu moşul mă-ntâlnesc, 
 Dacă-mi pune o-ntrebare 
 Oare ce-i spun, ce-i vorbesc? 
 Moşule eu te iubesc! 
CANTEC: ,,Zurgălăi” 
20.  CRISTINA: Moş Crăciun , vin-o la noi 
 Că ţi-e frig, de mult o ştim 
 Însă noi am pregătit 
 Cât mai cald să te primim. 
 Lângă brad, aici am pus 
 Scăunelul ca să stai… 
 Şi-o măsuţă am adus 
 Pentru daruri să o ai. 
 
21.  ROBERT : Fulgii albi încep să cadă 
 Moş Crăciun ca să îi vadă 
 Să ştie să pregătească 
 Bradul să-l împodobească. 
 
22.  RALUCA : Dragă Moş Crăciun , eu aş 
vrea  
 Să mă treci pe lista ta  
 Şi să vii în fapt de seară  
 Să-mi laşi o jucărioară. 
 Nu mai sunt fetiţă mică,  
 Dar tot vreau o păpuşică. 
 
23.  TUDOR Z: Eu, desi-s mai ruşinos ,  
 M-am purtat mereu frumos : 
 Jucării nu am stricat ,  
 Cu copiii nu m-am certat ! 
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 Sunt atent şi învăţ bine  
 Tot ce doamna mea îmi spune . 
 Desenez, spun poezii ,  
 Cum spun şi ceilalţi copii . 
CANTEC: ,, MOS CRACIUN” 
 
24.  REBECCA M: Moş Crăciun pe drum 
de seară 
 Te-a prins viscolul afară 
 Neaua rece şi pufoasă 
 Ţi s-a prins în barba deasă 
 Iarna-i grea şi vreau să vii 
 Musafirul meu să fii. 
 
25.  ALEKSANDER: Hai copii cu toţii, 
 Vine Moş Crăciun 
 Şi ne-aduce-n tolbă 
 Tot ce este bun 
 Cai şi jucărele 
 Cozonaci gustoşi 
 Mândre păpuşele  
 Toţi să fim voioşi! 
 
26.  ERIKA: Prin oraşe şi prin sate ,  
 Mai ales copiii spun  
 Că spre seară, pe-nserate ,  
 Va veni iar Moş Crăciun . 
 Îl aştept cu bucurie 
 Să păşească prin nămeţi  
 S-aducă daruri o mie  
 La fetiţe şi băieţi .  
 
27.  CODRIN: Eu sunt un copil cuminte ,  
 Moş Craciune , ţine minte : 
 Poţi s-aduci şi pentru mine  
 Un tren mic cu multe şine . 
 Eu te-aştept, Moş Crăciun ,  

 Chiar în seara de ajun  
 Şi-ţi voi spune-o poezie  
 Ca să-mi dai o jucărie  
 Şi ţi-o recit mai frumos ,  
 Ca să fii tu bucuros ! 
 
28. EVA S.: Ridic ochii către cer 
 Şi văd steaua ce răsare 
 “Unde-i Moşul ce să-i cer? 
 Va veni la mine oare?” 
  
29. EDUARD V: Moşule, te rog acum, 
 Când o iei pribeag la drum, 
 S-aduci saci cu jucării 
 Şi-ncă multe bucurii. 
 La copii şi la părinţi 
 Că şi ei au fost cuminţi. 
 
30.  AMALIA: În seara sfântă de Ajun, 
 Ne întâlnim cu Moş Crăciun, 
 Ce împarte bucurii, 
 La părinţi şi la copii. 
 O pornim apoi prin sat, 
 La colindă şi urat. 
 Să vestim că e Ajun 
 Şi se naşte Domnul Bun! 
 
31. RAZVAN :Dintre toate câte sunt 
 Sărbători pe acest pământ 
 Nu e alta mai frumoasă 
 Decât Crăciunul cel sfânt. 
 
32. EVA D: Iar acum la încheiere 
Vă spunem la revedere. 
Noi sperăm că v-a plăcut 
Şi un zâmbet v-am făcut! 
Iar acum noi vă urăm… 

 
TOŢI COPIII: Bucurie, sănătate şi belşug s-aveţi în toate !!! 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
In asteptarea lui Mos Craciun 

SERBARE DE CRACIUN 
Decembrie - 2018 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU 

BUZĂU 
Coordonator, Prof. înv. primar Soare Georgeta 

 
ARGUMENT:  
 Sărbătoarea Crăciunului este un moment important atât din punct de vedere religios cât şi 

laic, iar pentru copii este prilejul de a cunoaşte şi prelua tradiţii populare româneşti şi de a face o 
bucurie celor dragi. 

 Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 
prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, 
sarbatorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 

Pentru a înţelege mai bine şi a se simţi implicaţi în aceste evenimente, ne-am propus ca prin 
proiectul de faţă să le acordăm mai multe roluri, astfel încât impactul educaţional să fie pe mai 
multe planuri: cognitiv – cunoaşterea tradiţiilor, obiceiurilor, învăţarea de colinde, poezii şi mai ales 
formativ- implicare, managementul emoţiilor, spirit critic, creativitate, imaginaţie, simţ moral 

 Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită şi preţuită de copii. Cu 
glasurile lor cristaline, calde şi tremurând de emoţie, copiii sunt cei meniţi să exprime cel mai bine 
gândurile curate şi să facă urări celor dragi în aceste zile de mare sărbătoare. Înfofoliţi în haine 
groase, cu năsucurile îngheţate după ce au colindat în lung şi în lat, gândul îi poartă pe copii la Moş 
Crăciun, de la care aşteaptă să le îndeplinească toate dorinţele. 

FINALITATE - Serbare de Crăciun 
 
OBIECTIVE: 

  Înţelegerea semnificaţiei sărbătorilor de iarnă; 
  Pregătirea şi participarea la evenimente legate de sărbătorile de iarnă; 
  Realizarea coeziunii colectivului de elevi şi părinţi. 

 
 
DURATA PROIECTULUI: 3 săptămâni 
 
GRUP ŢINTĂ : elevii clasei a IV-a B 
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ACTIVITĂŢI: 
 

Activitatea  Termen  

 Discuţii preliminare: fixarea în colectiv a datei, locului, ideii 
principale a proiectului; 

6 dec. 2018 

Adunarea cu părinţii: discutarea costumaţiei, a 
posibilităţilor de procurare a darurilor, amenajarea sălii de clasă; 

7 dec. 2018 

Selectarea colindelor, a poeziilor, distribuirea rolurilor 
împreună cu copiii; 

7 dec. 2018 

Memorarea rolurilor, repetiţii în grup şi individuale; 7-20 dec. 2018 

Realizarea de decoruri, felicitări, invitaţii, la orele de arte 
vizuale şi abilităţi practice;  

7-20 dec. 2018 

Învăţarea de colinde la orele de muzică şi mișcare și în afara 
orelor de curs; 

7-20 dec. 2018 

Procurarea cadourilor  7-20 dec. 2018 

Desfăşurarea serbării în faţa părinţilor, bunicilor, cadrelor 
didactice invitate; 

21 dec. 2018 

Discuţii despre modalitatea de realizare, puncte reuşite sau 
mai puţin reuşite, concluzii şi recomandări; 

21 dec. 2018 

Realizarea portofoliului şi a unui fotomontaj cu imagini din 
timpul serbării, materialele realizate de copii etc. 

dec. 2018 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN 
PARTNERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. Soceanu Cristina 

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan 
 
 Şcoala are rol important în educaţia copiilor, alături de familie, dar şi de întreaga societate, 

deoarece educaţia permanentă presupune o învăţare pe tot parcursul vieţii. Colaborarea între toţi 
factorii educaţionali, dar în primul rând între şcoală şi familie, este vitală. O serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absenţe, disciplină, mod de reuşită la invăţătură, nu se pot cunoaşte şi 
rezolva într-un mod eficient fără contactul cu familia. Întrgul proces de educaţie se realizează atât la 
şcoală, cât şi acasă.  

 Parteneriatele dintre şcoală şi familie au următorul rol: 
• ajuta profesorii în munca lor; 
• pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 
• pot îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
• pot conecta familiile cu membrii şcolii; 
• pot îmbunătăţii programele de studiu şi climatul şcolii. 
Şcoala şi familia trebuie să stabilească legături între ele deoarece: 
• părinţii sunt responsabili de educaţia copiilor; 
• şcoala nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună parte a educaţiei având loc în 

afara ei; 
• unele comportamente ale părinţilor sunt favorizate datorită dialogului cu şcoala; 
• profesorii şi părinţii implicaţi în instituţia şcolară au dreptul să influenţeze gestiunea 

şcolară.  
Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele 

pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa 
socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau 
cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o 
îmbunătăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de 
abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental (întâlnite atât la 
părinţi, dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de 
vedere material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite privind 
responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra 
rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi 
randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu 
şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă 
cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, 
festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea 
educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu 
caracter educativ realizate pentru părinţi. 

Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice cu 
părinţii prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să 
efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune 
acest lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se 
simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una 
din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, 
cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor 

1182



în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat 
reuşit între şcoală şi familie. 

Parteneriatul şcoală – familie reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de diferite 
documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional şi de cercetările în domeniul 
educaţiei. În România, părinţii sunt consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai procesului de 
învăţământ. Părinţii sunt implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin 
participarea la organizarea programelor Şcoală după şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia 
şcolii. Literatura de specialitate relevă un rol semnificativ al implicării părinţilor în colaborarea cu 
şcoala în ceea ce priveşte dezvoltarea şi educaţia copiilor, dar şi avantaje pentru părinţi, profesori şi 
comunitate. Cu toate acestea, practica indică, în şcolile de masă, dar mai ales în şcolile din medii 
dezavantajate existenţa unor bariere culturale, psihologice şi sociale care blochează nu doar 
colaborarea dintre şcoală şi familie în interesul copiilor, dar de multe ori şi o comunicare minimală 
între aceşti actori. Un rol cheie în procesul de coagulare a interacţiunilor şcoală - familie revine 
serviciilor de consiliere educaţională prin reţeaua de centre şi cabinete de asistenţă 
psihopedagogică.  

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

 
Bibliografie: 
1. Bontaș, Ioan, Tratat de Pedagogie, Editura ALL, București 
2. Cucoş, Constantin, 2001, Istoria Pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi. 
3. Cristea, S., 1996, Pedagogie generală. Managementul educaţiei, E.D.P., Bucureşti. 
4. Cucoş, C. (coord.), 1998, Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi. 
5. Elena Stănculescu, Psihologia educaţiei. De la teorie la practică, Bucureşti, editura 
Universitară 
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Rolul serbărilor la vârsta preşcolară 
 

Prof.înv. preşc. Soitariu Marilena 
Şcoala Gimnazială Toma Brătianu Şuici 

Grădiniţa cu program Normal Şuici, judeţul Argeş 
 
Motto:  
“Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete 

umane, de călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe.” Dumitru Almaş 
 
Serbările au o importanţă deosebită in viaţa copiilor preşcolari, deoarece memorând diferite 

poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, limbajul şi memoria acestora. Această 
activitate de invăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Copilului i se cere un efort de atenţie 
pentru a respecta momentul când trebuie să intre in scenă, pentru a-şi pune de acord acţiunile 
proprii cu cele ale colectivului. Interpretarea rolurilor cere din partea copilului imginaţie creatoare, 
pentru a reda veridic, convingător personajul pe care il reprezintă. 

Serbările sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii, care creează copiilor o stare de bună dispoziţie, 
iar in efortul depus penru pregătirea ei, formează voinţa copiilor.  

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare in cadrul serbărilor cu preşcolarii 
reuşim să infrumuseţăm viaţa copiilor, ii ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi rolul important 
pe care-l au in viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste 
timp. Prin conţinutul serbărilor ii ajutăm pe copii să inţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităţilor de vârsta şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii intr-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor a unor evenimente tradiţionale - Crăciunul, Paştele, Moş 
Nicolae, etc – copiii având posibilitatea să cunoască frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea 
tradiţiilor şi obiceiurilor românesti, armonia limbii române.Textele cântecelor şi poeziilor, a 
colindelor, pluguşorului, sorcovii, transmit urarile de bine in legatură cu unele indeletniciri 
străvechi ale românilor: uratul, semanatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii işi imbogăţesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund in tainele limbii materne şi 
in comorile intelepciunii populare. 

La vârsta preşcolară sunt greu de inţeles evenimentele pentrecute de Crăciun, Bobotează, 
Paşte. Noi educatoarele incercăm să transmitem din generaţie in generaţie, portul, graiul, obiceiurile 
şi datinile aşa cum le-am moştenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor 
populare şi a obiceiurilor românesti o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii 
care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi 
estetice.Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cântareţ, dansator, povestitor, creator de obiecte 
artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice. 

Serbările şcolare au o importanţă deosebită in educarea copiilor. In primul rând prin 
conţinutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregatesc impreună şi depun eforturi 
susţinute pentru realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Incordarea gradată din momentul 
pregătirii serbărilor culminează in ziua desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la 
maxim. Astfel, pregatirea şi participarea la serbări este acţiunea in care copilul se obişnuieşte să 
traiască in colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina in sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. In transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor in serbările prescolare am pornit de la 
ideea că nu există un alt element artistic care să poate fi aplicat multilateral in ansamblul procesului 
educaţional ca serbările şcolare. Pentru copii ele reprezinta o distracţie veselă, placută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi manunchiul bucuriei de-a lungul unui şir intreg de repetiţii. 
Invitând copiii să desfăşoare “Serbarea pomului de iarna” , ii implicam in interpretarea unor roluri 
pe care le joacă cu placere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 
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Prin interpretarea rolurilor şi pregatirea decorurilor pentru diversele “spectacole” urmărim atât 
un efect artistic cât şi pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi 
păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra copilului serbările trebuie să fie inţelese de acesta şi 
să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumaţiilor şi decorurilor, de participare afectivă a copilului. 

Cântecele populare intâlnite la toate serbările antrenează tonifică şi energizează gândirea, 
memoria, atentia, imaginatia, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul 
nu este trăit, nu poate pune in rezonanţa corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Cand priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 
gandiţi-vă că priviti un moment, oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiţiei o 
datorie şi o onoare. 

 
Bibliografie: 
1. Constantin Cucoş- ,,Pedagogie”-Ed.Polirom, Iaşi, 1996;  
2. Ionescu M. Chiş ,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire’’.Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. Lespezeanu M. ,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar’’Editura S.C. 

Omfal,Bucureşti,2007 
4. *** ,,Pedagogie preşcolară” – E.D.P. Buc,1997; 
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COPIII SI PARINTII IN COMBATEREA VIOLENȚEI ȘCOLARE 
 

Prof. înv. presc. Soldan Elena / Gradinita Vad- Dragomiresti 
 
 Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, cu un caracter intenționat, repetat, și 

în care există un dezechilibru de forțe, pentru că agresorul își alege victima care este percepută ca 
fiind vulnerabilă, slabă și care nu se poate apăra singură. 

 Fenomenul nu este unul de neglijat, pentru că afectează sentimentul de siguranță pe care ar 
trebui să îl aibă copilul, dar mai ales stima lui de sine și capacitatea de relaționare pe viitor. 

 O posibilă cauză este că agresorul adoptă violența ca ultima posibilitate de defulare și 
exprimare, fiind la rândul sau abuzat ori neglijat. Comportându-se astfel, el se simte popular și 
puternic. Mai mult, unii dintre ei pot proveni din medii în care este practicată violența verbală sau 
chiar fizică, și ajung să considere acel comportament ca fiind normal. 

Chiar si anumite show-uri TV par să promoveze un comportament răutacios, oamenii fiind 
ridiculizați pentru felul în care arată sau pentru lipsa lor de talent. 

 Este important să îi zicem copilului că în eventualitatea în care experimentează un astfel de 
abuz, să îi spună unui adult. Chiar dacă în primă fază nu alege să povesteasca unui părinte, se poate 
destăinui unui profesor, unui prieten de familie sau unui frate. 

 Copilul poate evita să vorbească despre asta cu părintele pentru că se simte rușinat și pentru 
că se îngrijorează că îl va dezamagi sau supăra. De asemenea, el poate fi îngrijorat despre cum va 
reacționa părintele, în încercarea de a-l ajuta, inclusiv se poate teme că i se va spune să riposteze, iar 
lui îi este frică de asta. 

 Dacă totuși vă povestește, ascultați-l, aratați-i că îi sunteți alături și că veți găsi împreună o 
soluție. Anunțați la școală despre situație; puteți vorbi cu dirigintele, cu un profesor sau chiar cu 
directorul. Ei pot preveni uneori eventuale probleme. Dacă situația continuă și vreți să vorbiți cu 
părinții copilului care se comportț violent, rugați pe cineva din partea școlii să fie de față, ca să 
medieze discuția. 

 Poate sunteți tentați să îi spuneți copilului să se apere și să îi răspundă cu aceeași monedă 
agresorului, dar este important să gasiți alte soluții. Dacă răspunde tot cu violență, situația poate 
degenera și poate ajunge să fie rănit.Vechea lege ochi pentru ochi îi lasă pe toți orbi, spunea Martin 
Luther King Jr. Sfătuiți-l să încerce să evite astfel de situații, să stea în preajma altor copii și să 
anunțe un adult despre ce se întâmplă. 

 Explicați-i faptul că scopul agresorului este să îl supere, și că nu trebuie să ia personal ce îi 
spune. Iar în cazul în care copilul reușește să își controleze furia și să nu riposteze, să nu pară foarte 
deranjat, situația îl poate descuraja pe agresor. 

 Sî fie tachinat sau agresat îi poate afecta copilului încrederea în sine. Pentru a-l ajuta, 
încurajați-l să petreacă timp cu prietenii care au o influență pozitivă asupra lui. De asemenea, 
practicarea oricărui sport îl ajută să aibă încredere în el și să lege prietenii. 

 Ascultați copilul când vă povestește despre aceste experiențe negative, dar încurajați-l să vă 
spună și despre întâmplările pozitive de pe parcursul zilei și ascultați-l la fel de atent! 

 
BIBLIOGRAFIE 
Ilut, P., Valori. atitudini și comportamente sociale – Teme actuale de psihosociologie, Iași, 

editura Polirom, 2004, p.107-122. 
Liiceanu, A., Violența umanță o neliniște a societății contemporane, în Ferreol, G.,  
Salavastru, D., Violența în mediul școlar, in Ferreol, G.,  
Neculau, A. (coord.), Violența – Aspecte psihosociale, Iași, editura Polirom, 2003. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
 

Prof. Solnoc Nicoleta- 
Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva 

 
Odată cu Sărbătorile de Iarnă asistăm la cele mai frumoase tradiţii româneşti. Iarna se ţin 

obiceiuri şi datini populare, ce provin din trecut, dar continuă şi în ziua de azi. 
Vă prezentăm câteva obiceiuri care aduc bucurie românilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă: 
Bradul de Crăciun Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta 

exista în tradiţiile româneşti cu mult înainte de era creştină. Bradul este cel mai important arbore din 
obiceiurile româneşti, fiind prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, 
căsătoria şi înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi 
fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. 

În ziua de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul 
Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce, pe lângă cadouri, şi bradul frumos 
împodobit cu globuri şi beteală. 

Colindatul Un obicei foarte cunoscut este colindatul. Colindatul începe în data de 24 
decembrie şi poate continua 2 sau 3 zile. La colindat participă de obicei grupuri de copii, de oameni 
maturi, bătrâni, doar fete, doar băieţi, tineri căsătoriţi etc., în funcţie de zona etnografică. 

Colindatul are loc în curtea celor ce primesc colindătorii, în casă sau sub fereastră. Deseori, 
colindătorii sunt primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc sănătate şi un an prosper şi sunt 
recompensaţi cu nuci, mere, colaci şi, mai recent, bani. 

În zona Banatului montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu se stinge deloc, pentru ca 
anul ce vine să fie luminos şi bogat. În această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se 
pune un colac, un cârnat şi o sticlă de rachiu – daruri pentru Moş Crăciun, iar pentru calul acestuia 
se pun grăunţe şi fân. 

Tot în această seară, tinerii se adună în unele case în grupuri de fete şi feciori şi îşi pun măşti: 
băieţii poară măşti de femei iar fetele poartă măşti de bărbaţi, apoi pleacă prin sat. Se strâng în mai 
multe case unde încep să danseze: fetele cu măşti de băiat iau câte o tânără la joc iar băieţii, cu 
măşti de fete iau câte un fecior; în timpul jocului mascaţii sărută perechea aleasă. 

În Maramureş, spre deosebire de alte zone, are loc “jocul moşilor” – colindarea gazdelor de 
către colindători deghizaţi cu măşti. Aceştia urează sănătate şi fericire gazdelor. 

Toţi colindătorii, indiferent de vârstă, primesc un colac – ce simbolizează soarele; de 
asemenea ei primesc mere şi nuci. În ziua de Crăciun nu se spală rufele şi nu se dă nimic de 
împrumut; animalele din ogradă primesc mâncare din belşug; se spune că dacă animalele se culcă 
pe partea stângă atunci iarna va fi lungă şi geroasă. 

Şi în zona Moldovei, Crăciunul este o sărbătoare importantă. Toate activităţile ce au loc în 
ziua ajunului sunt de fapt un ritual pentru protecţia animalelor, a livezilor şi a gospodăriei: femeile 
fac curat în toată casa şi pregătesc colaci, iar bărbaţii au grijă să înapoieze orice lucru luat cu 
împrumut. Tot în acestă zi, femeile coc un colac de forma cifrei 8, care în primăvară urmează să fie 
afumat şi pus între coarnele boilor ce ară pământul. În ajun, femeile pregătesc masa de Crăciun, 
care trebuie să conţină vreo 12 feluri de mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc, 
sacrificat cu câteva zile mai înainte. 

Tot în ziua ajunului încep să meargă colindătorii pe la casele oamenilor: de dimineaţă colindă 
copiii cei mai mici, spre după- amiază şcolarii, iar către seară colindă tinerii. 

În Bucovina se crede că toate colindele sunt rostite pentru ca diavolii să dispară iar satul să fie 
curat în noaptea de Crăciun; de asemenea, se spune că este un mare păcat dacă o gospodărie are uşa 
închisă în ajunul Crăciunului şi nu poate să-i primească pe colindători. 

În Ialomiţa, cetele de colindători cutreieră uliţele satelor şi gospodăriile ţărăneşti, făcând 
tradiţionalele urări, melodiile şi textele poetice ale colindelor fiind minunate. Adevăratul colindat se 
desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se adună în cete şi îşi aleg un conducător 

1187



numit de obicei „vătaf“ sau „jude“. Colindătorilor propriu-zişi li se alătură câţiva flăcăi cu sarcina 
să poarte, în saci şi traiste, darurile primite. 

Odată intraţi în curtea casei, colindătorii îşi deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, 
adunaţi în prag, cântecele fiind întotdeauna însoţite de dansuri. Apoi, gazda invită colindătorii în 
casă, unde înainte de aşezarea la masă pentru ospăţul comun, vătaful cetei porunceşte să se cânte 
alte câteva colinde. Numărul colindelor depinde în mare măsură de rangul gazdei şi de belşugul de 
daruri pe care ea urmează să le ofere colindătorilor. 

Capra Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocau 
personaje biblice sunt înlocuite de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune 
la alta: cerb în Hunedoara, capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, borita (de la bour) în Transilvania 
de sud. În Muntenia şi Oltenia, capra e denumită „brezaia“ (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii) şi 
obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. 

Steaua Un alt obicei care în timp şi-a pierdut semnificaţia este mersul cu 'steaua' - obicei 
vechi ce se întâlneşte la toate popoarele creştine. Acesta avea menirea de a vesti oamenii de 
naşterea lui Hristos: copiii care mergeau cu 'steaua' se deghizau în magi şi vesteau marea minune. 

Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele 
din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi multe 
din ele, chiar din tradiţiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, 
cântă „Steaua sus răsare“, precum şi alte cântece. 

Pluguşorul Urare tradiţională în preajma Anului Nou, “Pluguşorul” a păstrat ritualul unei 
invocări magice cu substrat agrar. El este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete 
de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu un plug miniatural, mai uşor de purtat, 
sau de buhaiul care imită mugetul boilor. Textul pluguşorului imprimă un ritm vioi, urărările sunt 
vesele şi optimiste. 

Sorcova Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu sorcova. 
Aceştia au o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în jurul căruia s-
au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă are originea în cuvântul bulgar surov (verde 
fraged), făcând aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Atingând de mai 
multe ori persoanele cu sorcova sunt făcute urări de bine şi bunăstare celui vizat. 
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Rolul activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar SOLOMON ELENA 
Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

 
Părinţii reprezintă primul model social de influenţare a copiilor, aceştia contribuind la 

formarea concepţiei despre viaţă, a modelului de comportare şi de relaţionare a copiilor. 
Rolul unui părinte este de a-i asigura copilului său toate premisele ca să devină un adult de 

sine-statator și autonom și îi felicit pe toți acei părinți care privesc astfel meseria de părinte. Rolul 
familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, 
estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale, 
familia este cea care trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor, trebuie 
să asigure atât dezvoltarea intelectuala, cât și pe cea emoțională și morală.  

Din acest punct de vedere relația familie-școală este primordială. 
Activitățile extracurriculare permit implicarea copiilor în activități opționale în mai mare 

măsură decât în activități curriculare.Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea 
vor fi mai atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, 
de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progrese în activitatea didactică. 

 Activităţile comune părinți-elevi sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 
1.Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
2.Stimularea activităţii în grup 
3.Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Parteneriatul școală-familie urmărește: 
a)Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
b)Informarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
c)Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului; 
Impactul activităților educative realizate în parteneriat cu părinții: 
 Părinţii vor fi mai receptivi la cerinţele şcolii 
 vor acorda sprijin susţinut copiilor 
 părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor 
 copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură 
 copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber 
 copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni 
 interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese 
 şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare 
 partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi 

educarea elevilor 
Iată câteva exemple de activităţi educative desfășurate împreună cu părinții: 
 dezbateri, mese rotunde, evenimente sociale 
 activităţi practice, expoziții cu lucrări ale elevilor 
 vizionarea unor casete, realizarea unor portofolii, albume școlare, 
 excursii,drumeții,  
 serbări, seri distractive, sărbătorirea unor evenimente 
 acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea unor copii 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. 

Serbarea școlară, de exemplu, dar și alte activități organizate de şcoală şi în afara ei, sub 
atenta îndrumare a dascălului în colaborare cu părinții, aduc o importantă contribuţie în formarea şi 
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educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora, restabilind şi întărind respectul faţă de şcoală şi 
slujitorii ei . 
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In vizita la noi...... 
 

Profesor, SOLOMON MARGARETA, 
C.S.E.I,, Constantin Pufan” Vaslui 

 
În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 

plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.  

Parintii se implica in realizarea costumelor , dar si in activitati practice, alaturi de copiii lor. 
Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii cu nevoi speciale au rolul lor în 

dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie, bogate 
din punct de vedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor 
didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, 
atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, elevii interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului 
românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, 
a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

 
Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 

tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului populare şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

 
 
Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 

interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
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învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt 
extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii 
sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se 
realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a 
cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm. Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la clasa cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN COLABORARE CU PARINTII 

 
Prof.inv.prescolar: Sorescu Claudia 

G.P.N Balacesti / Bolbosi 
 
 Unitatea de acṭiune a ṣcolii ṣi a familiei este o cerinṭӑ de bazӑ pentru buna educaṭie a 

copiilor.”Familia este ṣcoala ȋn care eṣti deopotrivằ profesor ṣi elev”(Ioan Gyuri Pascu).Ȋntre 
sarcinile pe care le pune ṣcoala ȋn faṭa copiilor ṣi cele pe care le pune familia trebuie sӑ existe 
consecvenṭӑ ṣi unitate 

. Rolul conducӑtor ȋn educaṭia elevilor ȋl are ṣcoala.Familia trebuie sӑ sprijine 
ȋnsӑ,permanent,activitatea educativӑ a ṣcolii.Ȋn timpul cȃt copilul este elev,deci atȃta timp cȃt 
copilul aparṭine colectivului ṣcolii,familia trebuie sӑ ṭinӑ legӑtura directӑ cu ṣcoala ṣi sub 
ȋndrumarea acesteia va organiza activitatea lui acasӑ. Ṣcoala este interesatӑ sӑ colaboreze cu 
familia,sӑ-ṣi facӑ din ea un aliat,pentru ca acṭiunea sa educativӑ sặ fie mai profundӑ ṣi de 
duratӑ.Colaborarea ṣcolii cu familia este necesarӑ ṣi ȋn vederea unei informӑri reciproce cu privire 
la dezvoltarea copilului,la comportarea lui,pentru cunoaṣterea lui din toate punctele de vedere. 
Cadrele didactice organizeazӑ ṣi conduc activitatea instructiv-educativӑ din ṣcoalӑ, prelucreazӑ ṣi 
transmit cunoṣtinṭele prevӑzute de programele ṣcolare, modeleazӑ personalitatea copilului, 
desfӑṣoarӑ activitӑṭi extracurriculare ṣi extraṣcolare.Ele sunt responsabile de aspectele organizӑrii 
ṣcolare,de atmosfera generalӑ.Ȋn funcṭie de personalitatea acestora ṣi de stilul didactic ṣi pedagogic 
se instaleazӑ un anumit climat ȋn grupul celor pe care ȋi educӑ. Unul din cele mai importante 
obiective educative ale ṣcolii ṣi familiei este formarea la elevi a unei atitudini pozitive ,conṣtiente 
faṭӑ de ȋnvӑṭӑturӑ.Aceasta reprezintӑ condiṭia ȋnsuṣirii temeinice a cunoṣtințelor prevӑzute ȋn 
programele ṣcolare ṣi,ȋn acelaṣi timp,garanṭia continuӑrii acestei activitӑṭi ṣi dupӑ absolvirea 
ṣcolii.De aceea,ȋncặ de la debutul ṣcolaritӑṭii,copiii trebuie deprinṣi treptat sӑ ȋnveṭe din 
convingere,din proprie iniṭiativӑ,independent. Sub ȋndrumarea școlii,familia stabilește regimul de 
viațӑ al copilului și vegheazӑ la respectarea lui.Ținȃnd seama de condițiile concrete,fiecare familie 
stabilește orarul de muncӑ și de odihnӑ al elevului,timpul cȃnd sӑ ȋnceapӑ pregӑtirea temelor,cel 
destinat pentru joc și ocupații recreative alese ȋn mod liber de cӑtre copii,timpul cȃnd sӑ presteze 
anumite servicii pentru familie.Atunci cȃnd prin repetare un asemenea regim devine obișnuințӑ 
pentru școlar,controlul pӑrinților va fi din ce ȋn ce mai redus.De o mare importanțӑ pentru ca elevul 
sӑ obținӑ succese la școalӑ este modul cum pӑrinții ȋși ajutӑ copiii la ȋnvӑțӑturӑ.Ei ȋi vor sprijini sӑ 
ȋnvingӑ primele dificultӑți și ȋi vor ȋncuraja pentru primele succese.Alarmați de situația școlarӑ 
precarӑ,unii pӑrinți recurg la “ajutorarea” copiilor prin meditații ,fӑrӑ sӑ realizeze cӑ prin acestea 
ȋncurajeazӑ lenea,nepӑsarea, dezinteresul elevilor fațӑ de munca de ȋnvӑțare.Ȋn acest sens,cuvintele 
lui Jan Amos Comenius sunt pe deplin edificatoare:”A reuși la ȋnvӑțӑturӑ și a rӑmȃne ȋn urmӑ din 
punct de vedere moral ȋnseamnӑ mai curȃnd a rӑmȃne ȋn urmӑ decȃt a reuși”.Este bine cȃnd 
copilului i se asigurӑ tot ceea ce are nevoie pentru dezvoltarea sa fizicӑ și psihicӑ,dar este rӑu cȃnd 
nu se pӑstreazӑ mӑsura ȋn aceastӑ direcție. Obținerea unor rezultate bune la ȋnvӑțӑturӑ este 
condiționatӑ și de ținerea de cӑtre pӑrinți a legӑturii cu școala.Aceștia trebuie sӑ știe necontenit care 
este situația la ȋnvӑțӑturӑ a copilului,la care obiecte de ȋnvӑțӑmȃnt obține succese,la care ȋntȃmpinӑ 
dificultӑți,cum se comportӑ cu colegii,ce atitudine are fațӑ de muncӑ.Pentru realizarea acestui 
obiectiv familia poate folosi și informațiile pe care copilul le dӑ despre activitatea lui la școalӑ:cum 
a fost apreciatӑ munca lui și cea a colegilor,ce a lucrat,ce greutӑți a ȋntȃmpinat.Dar mult mai 
valoroase sunt informațiile pe care pӑrinții le pot primi de la cadrele didactice.Acestea nu numai cӑ 
aratӑ ȋn ce direcție ȋntȃmpinӑ copilul greutӑți,dar oferӑ și ȋndrumӑri corecte și competente pӑrinților. 
Colaborarea școlii cu familia este necesarӑ ȋn vederea unei informӑri reciproce cu privire la 
dezvoltarea copilului,la comportarea lui,la cunoașterea lui multilateralӑ..Cele mai ȋnsemnate forme 
de colaborare dintre școalӑ și familie sunt:vizitarea familiei elevilor de cӑtre cadrele 
didactice,vizitarea școlii de cӑtre pӑrinți pentru ședințele și lectoratele lunare cu aceștia,sau ore de 
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convorbiri cu pӑrinții de cȃte ori este necesar. Școala mai poate folosi și alte forme de ȋndrumare 
pedagogicӑ a pӑrinților,cum ar fi organizarea unui colț cu articole din presӑ,broșuri și cӑrți care 
trateazӑ despre educația copilului ȋn familie, sau folosind corespondența cu pӑrinții. Familia și 
școala sunt instituții ce au un rol esențial ȋn crearea spiritului social al copilului.Acestea ȋl pregӑtesc 
pentru o integrare optimӑ ȋn viața socialӑ.O bunӑ colaborare ȋntre școalӑ și familie este posibilӑ 
numai atunci cȃnd familia ȋnțelege menirea școlii:aceea de a fi principalul izvor de culturӑ și factor 
de civilizație,iar școala vede ȋn familie un aliat,un colaborator sincer,permanent și direct interesat de 
ȋntregul proces instructiv-educativ.Ca orice relație partenerialӑ,relația școalӑ-familie trebuie 
construitӑ cu migalӑ și cu mӑiestrie. O concluzie care se impune este aceea cӑ atitudinea elevului 
fațӑ de muncӑ și fațӑ de ȋnvӑțӑturӑ este rezultatul influențelor educative exercitate de familie și 
școalӑ asupra lui.Dacӑ pӑrinții și cadrele didactice se preocupӑ nu numai de suma cunoștințelor pe 
care și le ȋnsușește școlarul,ci și de atitudinea lui fațӑ de munca educativӑ,dacӑ elevul ȋși pregӑtește 
lecțiile din proprie inițiativӑ,ȋn baza unor deprinderi de muncӑ bine consolidate și a obișnuinței de a 
munci sistematic,se poate afirma cu certitudine cӑ activitatea educativӑ a școlii și a familiei a fost 
ȋncununatӑ de succes. Este bine ca elevii sӑ ȋnvețe ȋncӑ de mici,cӑ „Ȋn cӑminul familiei, copiii 
trebuie sӑ-i respecte pe pӑrinți,ȋn afara cӑminului pe toatӑ lumea,iar ȋn singurӑtate pe ei ȋnșiși”,dupӑ 
cum spunea regele grec Demetrius.  
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-Tircovnicu V.-„Pedagogie generalӑ”-Editura Facla-1975; -Baran Pescaru A.-„Parteneriat ȋn 

educație familie-școalӑ-comunitate”-Editura Aramis-București,2004; -Bunescu G.-„Educația 
pӑrinților:strategii și programe”-Editura Didacticӑ și Pedagogicӑ-București,1997; -Kulcsar T.-
„Factorii psihologici ai reușitei școlare”-Editura Didacticӑ și Pedagogicӑ-București,1978; 

 -Revista de pedagogie (Ȋnvӑțӑmȃnt primar)-nr.2-București-1992. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof.SORESCU MARIA 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE DIMA”- PITEȘTI 
 
 Școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga 

societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea 
între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este majoră. Școala colaborează 
cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui 
fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, în 
domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și 
școală. 

 Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

 Parteneriatele dintre școală și familie au rolul: 
 să ajute profesorii în munca lor;  
 să perfecționeze abilitățile școlare ale elevilor; 
 copiii să accepte regulile după care funcționează microgrupurile sociale (familie, școală, 

grup de prieteni, anturaj, vecini, etc.). 
 să îmbunătățească programele de studiu și climatul școlar; 
 să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților;  
 să dezvolte abilitățile de lideri ale părinților; 
 să creeze oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în 

educația copilului;  
 să facă conexiunea dintre familie și școală. 
 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 

școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă școala ca un prieten, un colaborator, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 
educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. 

 Reforma învăţământului aduce o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte relaţia 
dascălului cu ceilalţi factori implicaţi în educarea elevului, îndeosebi cu familia. Poziţia familiei 
este aceea de partener într-un proces de dezvoltare ,de conturare a drumului şi rolului social pe care 
îl va alege copilul . Familia are dreptul de a se implica în alegerea ofertei educaţionale, a carierei de 
mai târziu, dar şi obligaţia de a urmări şi sprijini eforturile copilului şi ale şcolii. Expresia 
parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii mai vechi în care familia era 
informată periodic ori la cerere, asupra evoluţiei copilului în activitatea şcolară. Este vorba de o 
schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala. 

 Rolul activităților educative : 
 să dezvolte la părinţi abilităţile de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
 să stimuleze activitatea în grup; 
 să stimuleze şi să promoveze capacităţile creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii, concursuri, serbări; 
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 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.  

 Părinţii pot veni cu cu idei de rezolvare a unor activităţi extraşcolare, permiţând acestora să 
vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora.Prin implicarea 
părinților în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar părinții vor 
fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, 
astfel progres în activitatea didactică. 

 Activitățile educative presupun o interacțiune, colaborare, cooperare între familie-școală-
societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de 
valoare pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia.  

 După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea 
noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Prof. înv. primar, SORIC MARIA 

Şcoala Gimnazială Ungureni – Bacău 
 
 Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și 

utile. Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea 
numărându-se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau 
înainte și aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. 
Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât 
a avut de învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au 
recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa 
școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea 
activităților extrașcolare? 

 De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 
învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind 
domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

 Ca învățător, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 
perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a 
pregătitoare, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria 
binelui în lupta cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de 
curaj, demnitate, frumusețe fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul 
orelor extrașcolare o prezentare a aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să 
propună soluții prin care să îndrepte răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. 

 Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor povești în cadrul unui concurs între 
clase. Elevii au selectat povestea preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de 
personaj. Concursul a fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au 
valorificat anumite teme din care elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în 
mai multe situații. Prin povești se descoperă și se critică defectele omenești cu scopul de a le 
îndrepta. Valorificând învățătura poveștii, morala, elevii învață să aprecieze anumite valori: cinstea, 
dreptatea, modestia, onestitatea. La aceste activități deosebite pot participa și părinții, pot ajuta la 
crearea decorului în care elevul să performeze sau pot fi simpli invitați. Aceste texte literare 
contribuie la formarea personalității elevilor, la conturarea unor valori morale pe care să și le 
însușească pe viitor. 

 O sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

 În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 
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 O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

 În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, 
creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste 
activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, 
slujbele religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

 Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive 
ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

 Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

 Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

 Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel 
transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și 
părinții ar contribui la aceste momente. 

 Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

 Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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Comunicarea şcolară şi managementul conflictului 
 

profesor de sprijin Sorina Marcu, 
Şcoala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca 

 
 În general conflictul este perceput ca fiind o componentă distructivă, malefică, de evitat a 

existenţei noastre cotidiene. Dar, dacă nu l-am mai privi ca pe o forţă negativă şi distructivă, ci am 
încerca să-i explicăm natura şi să-i identificăm cauzele şi forţele angrenate, conflictul ar putea 
deveni o şansă de maturizare. Dezvoltarea anumitor competenţe specifice, atât pentru soluţionarea 
conflictelor, dar mai ales pentru gestionarea acestora, conduce la responsabilizarea elevilor pentru 
acţiunile lor, la conştientizarea consecinţelor pe care le au acţiunile lor. Capacitatea de a aborda 
conflictele într-un mod constructiv contribuie la sănătatea mentală şi individuală şi are efecte 
pozitive asupra societăţii în general. 

 Viaţa noastră de zi cu zi este un proces de negociere, deşi de cele mai multe ori acest fapt nu 
este conştientizat. Fie că este vorba de rezolvarea unor probleme complicate, de depăşirea unor 
dificultăţi sau de stabilirea termenilor unei relaţii sau a unui contract, negocierea permite oamenilor 
să încerce să obţină ceea ce îşi doresc, dar în acelaşi timp să dea o şansă şi celorlalţi să îşi atingă 
scopurile. Aceste abilităţi nu se capătă pur şi simplu printr-un act de voinţă. Ele sunt rezultatul unui 
proces de transformare şi autoeducare, al unui şir de paşi mici, de schimbări atitudinale aparent 
nesemnificative izolat, dar care pot produce o schimbare calitativă în plan acţional. Identificarea 
corectă a tipului de conflict, a naturii sale şi a forţelor implicate, cunoaşterea cauzelor care 
generează conflictul, înţelegerea naturii şi a mecanismului său de desfăşurare pot duce la stăpânirea 
acestuia. A înţelege că unele conflicte au premise ireconciliabile (de exemplu cele izvorâte din 
divergenţe de valori) poate uşura mult găsirea soluţiilor de stingere a conflictului sau de alegere a 
strategiei potrivite pentru a-i face faţă, dezvoltând în acelaşi timp atitudini de acceptare a diversităţii 
şi de toleranţă. De asemenea, cunoaşterea diferenţei între managementul conflictului şi soluţionarea 
conflictului duce la o corectă interpretare a tipurilor de conflict, la acceptarea faptului că nu toate 
conflictele pot fi soluţionate şi la însuşirea acelor abilităţi necesare pentru a face faţă conflictului, 
atât printr-o mai bună cunoaştere de sine, cât şi a celuilalt.  

 Utilizarea strategiilor de negociere şi soluţionare a conflictelor în activitatea curentă de 
învăţare, pentru a ajunge la un compromis educat / educator când apare o divergenţă de păreri, poate 
constitui o modalitate de dezvoltare a abilităţilor specifice soluţionării conflictelor în viaţa curentă. 
Studiul conflictului şi al comunicării şcolare este necesar la orice nivel de pregătire şcolară. 
Eficienţa comunicării şcolare constă în primul rând în modelarea comportamentelor individuale şi 
de grup în scopul cooperării şi colaborării în rezolvarea problemei. Acest lucru presupune 
comunicare. Deşi se crede că toată lumea ştie comunica, nu toţi reuşesc să facă acest lucru eficient, 
convingător şi util în rezolvarea unui conflict, în îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi, lucru care ar 
contribui în final la îmbunătăţirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. Din aceste motive, 
orice cadru didactic poate propune de exemplu, un opţional din tematica specifică a 
managementului conflictului elevilor lui la orice nivel de şcolarizare s-ar afla. Un opţionalul 
"Managementul conflictului" ar avea efecte pozitive atât asupra vieţii sociale a elevului cât şi asupra 
vieţii personale şi nu în ultimul rând asupra celei şcolare, a relaţiei cu profesorii. Studiul conflictului 
în forma teoretizării, a învăţării prin definirea conceptelor este posibil spre exemplu când se 
adresează elevilor de liceu. Astfel s-ar putea inserara unele situaţii conflictuale, aplicaţii specifice 
vârstei, particularităţilor individuale, preocupărilor, etc. Un opţional centrat pe această problematică 
ar avea consecinţe pozitive atât asupra produsului, cât şi asupra procesului învăţării. Dintre 
avantajele care vizează procesul învăţării s-ar putea aminti: 

♦ stimularea capacităţilor intelectuale; 
♦ activizarea prin implicarea tuturor categoriilor de elevi; 
♦ exersarea abilităţilor de comunicare în general şi didactică în special; 
♦ cultivarea interrelaţiilor pozitive cu ceilalţi. 
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 Avantajele ce vizează produsul învăţării s-ar referi la: 
♦ cunoştinţe mai temeinice; 
♦ capacitate mai mare de operare şi transfer a informaţiilor dobândite; 
♦ priceperi, deprinderi, abilităţi de relaţionare pozitivă faţă de învăţare, faţă de ceilalţi şi faţă 

de sine, de comunicare, de cooperare, toleranţă, abilităţi de rezolvare / gestionare a conflictelor 
cognitive şi interpersonale. 

 Prin natura conţinutului, un opţional "Managementul Conflictului" ar permite asocierea 
informaţiilor ştiinţifice cu experienţa de viaţă a elevilor şi trecerea de la nivelul empiric la cel 
ştiinţific în elaborarea constructelor, pornind de la "construcţia" cognitivă a elevilor, pentru a ajunge 
la "reconstrucţia" corectă ştiinţific. Activitatea la clasă ar putea permite manifestarea relaţiilor 
interpersonale pozitive între elevi, într-un proces de învăţare activ, constructiv, social, prin:  

♦ exprimarea şi susţinerea propriilor opinii, argumentarea lor; 
♦ cooperarea în scopul rezolvării conflictelor socio-cognitive; 
♦ toleranţa în acceptarea diversităţii ideatice şi general umane; 
♦ reconsiderarea raportului cooperare-competiţie prin recunoaşterea, acceptarea competiţiei 

cu tine şi a cooperării cu ceilalţi. 
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,,Craciunul copiilor” 
 

Prof.inv.presc. SPERILA CARMEN-LAURA 
 

Dragi pǎrinţi, fraţi, surioare 
 Aţi venit cu mic, cu mare. 
 Astǎzi este sǎrbǎtoare! 
 Grupa noastrǎ dǎ serbare! 
 
 
 Educatoare : Nu sunt moşul adevărat, 
Însă el m-a tot rugat 
Să vin eu mai repejor 
Şi să-i fiu de ajutor! 
 Să aflăm de-aţi fost cuminţi 
 Şi-aţi ascultat de părinţi! 
 
Cantec: ,,Bradutul” 
 
 Moş Crăciune, moşulică, 
Eu sunt o fetiţă mică 
 Dar sunt foarte cuminţică! 
Dacă vrei să ştii mata, 
Aştept să-mi aduci ceva: 
Un dar mic, un dar mai mare , 
Aşa, ca la fiecare 
Copilaş ce-a ascultat 
Şi poezia a-nvăţat! 
Şi promit, dac-am să pot, 
La gradi să manânc tot! 
 
 
Eu, drept vă spun, am încercat: 
Părinţii i-am ascultat, 
La grădiniţă am fost bun, 
Să nu-l supăr pe Moş Crăciun. 
Şi ştiu că dac-am fost cuminte, 
Moşul şi-aduce aminte 
Şi sigur, în sacul său 
Îmi aduce un cadou. 
 
A venit iarna geroasă 
Şi stăm toţi cuminţi în clasă, 
Eu aştept cu bucurie, 
Moş Crăciun la noi să vie! 
Poezii i-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit. 
Cu colegii m-am jucat 
Educatoarea nu am supărat! 
Şi aştept cu nerăbdare, 
Un cadou- aşa de mare! 
 

Eu, deşi-s mai ruşinos, 
M-am purtat mereu frumos: 
Jucării nu am stricat, 
Cu copiii, nu m-am certat! 
Sunt atent şi învăţ bine, 
Tot ce doamna ne spune, 
Desenez, spun poezii, 
Cum spun şi ceilalţi copii. 
 
Luna cea mai îndrăgită , 
Mult iubită de copii, 
E decembrie, ştim bine, 
Când cadouri noi primim! 
Moş Căciun aduce bradul 
Şi cu el păpuşi, maşini, 
Eu am fost iute de minte 
Şi am învăţat colinde, 
Ba şi dans modern de-acum, 
Să-l bucur pe Moş Crăciun! 
 
Cantec: ,,Hai la joaca afara’’ 
 
Moş Crăciun, te-am aşteptat 
Şi frumos m-am îmbrăcat, 
Poezii am învăţat 
Şi pe geam m-am tot uitat! 
Cred eu că elfii tăi 
Au găsit biletul meu 
Şi desigur, n-ai uitat 
Să-mi aduci ce-am meritat. 
Îţi mulţumesc, te aştept, 
Te iubesc si te respect ! 
 
 Eu acum, drept să vă spun, 
 Îl iubesc pe Moş Crăciun 
 Că-mi aduce ce-mi doresc. 
Însă tot mai mult iubesc 
Pe tăticul, pe mămica 
Fiindcă ei mă îngrijesc 
Sănătoasă eu să cresc. 
Şi-o iubesc pe sora mea, 
 Moş Crăciun, să-i aduci şi ei ceva! 
 
Dragă Moş Crăciun, 
 Eu aş vrea, 
Să mă treci pe lista ta 
 Şi să vii în fapt de seară 
Să-mi laşi o jucărioară. 
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Nu mai sunt fetiţă mică 
 Dar tot vreau o păpuşică. 
 Şi-am fost tare cuminţică, 
 S-o spună a mea mămică! 
 
 Iubite Moş Crăciun, 
Noi îţi urăm drum bun! 
La anul de-i veni 
Mai mari ne vei găsi! 
 
Cu toţii te iubim 
Şi azi îţi mulţumim. 
Că tu nu ne-ai uitat 

Şi azi ne-ai bucurat! 
 
Colind:Sorcova 
Sorcova, vesela 
Sa traiti!Sa-nfloriti! 
Ca un măr,ca un păr,  
Ca un fir de trandafir. 
Tare ca piatra,  
Iute ca sageata, 
Tare ca fierul 
Iute ca otelul, 
La anul şi la mulţi anï! 
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CARNAVALUL FLORILOR 
 

Prof. SPINEANU ANA-MARIA 
Grădinița cu P.P. Lumea Copiilor, Tg Jiu 

 
ZÂNA FLORILOR 1: 
Bine ati venit in imparatia florilor 
E o lume de basm si nestemate 
De zambete si puritate, 
Bine ati venit in lumea culorilor 
Incepe CARNAVALUL FLORILOR 
 
ZÂNA FLORILOR 2: 
Suntem flori surori 
Soarele ne-alintă faţa 
Tuturor copiilor 
Le-nfrumuseţează viaţa! 
 
GHIOCELUL:  
Sunt micut si frumusel 
 Si ma cheama Ghiocel 
 Eu alung iarna din tara 
 Si-aduc dulcea primavară 
VIOREAUA : 
 
Sunt si eu o floare mica 
Mi se spune viorica 
Desi-mi este dor de soare 
Cresc la umbra la racoare! 
 
CIUBOŢICA CUCULUI :  
Vă rog să nu vă luați 
 După numele ce-mi dați 
Nici eu nu sunt încălțată 
 Și nici cucul n-are gheată. 
 
BRÂNDUȘA :  
Sunt o floare timpurie, 
De culoare movulie, 
În pădure mă găsești, 
 Ca mine poți să te numești, 
 Ori tu, ori a ta păpușă, 
Pentru ca sunt o brândușă ! 
 
TOPORAȘ :  
Am un nume de unealtă, 
 Și cresc în pădurea toată. 
 Eu mă numesc toporaș 
Mov, micuț și drăgălaș. 
 
FREZIA:  
Eu sunt floarea delicat 

Şi-n tot felul colorată 
Încă din februarie 
Simţi parfum de frezie. 
  
NU- MĂ- UITA : 
 Floricica mea-i micuță, 
 Frumușică și drăguță . 
 Albastră-i rochița mea 
 Mă numesc „Nu-mă-uita”. 
 
LĂCRĂMIOARA :  
Un șirag de clopoței 
 N-aţi ghicit ? Nu-s ghiocei. 
 Eu sunt mica lăcrimioară 
 Cu parfum de primăvară. 
 
ZAMBILA : 
Alba, albastra, roza-i floarea mea 
Cu parfumul meu te pot imbata 
Sunt a primaverii tanara copila 
Si numele meu este Zambila. 
 
LALEAUA:  
Sunt si eu o floare mica 
Sunt lalea , sunt frumusica 
Gradinile-mpodobesc 
Printre flori eu ma mandresc. 
 
NARCISA :  
Sunt narcisa din grădină 
Pe mine stă o albină. 
 Albă-s ca un fulg de nea 
 Parcă sunt o mică stea. 
 
BUJORUL :  
Sunt bujorul roşior, 
Parcă-aş fi un obrăjor 
Gospodina mă-ngrijeşte 
Şi cu apă mă stropeşte. 
Nu mă laud, dar ştiu bine  
Că nu-s multe flori ca mine 
LILIAC :  
Multe flori ce-s prinse bine 
Pe crenguțe în ciorchine 
 Sunt albastre sau lila, 
 Chiar și albe ca de nea, 
 Cresc într-un micuț copac 
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 Ce se cheamă liliac. 
 
GAROFITA:  
Sunt garofita minunata 
Cu rochita parfumata 
Infloresc multicolor 
Sa fiu draga tuturor 
 
PANSELUŢA: 
 Locuiesc în curtea ta 
 Parcă sunt din catifea 
Colorată şi drăguţă 
 Mă numesc panseluţă. 
 
TRANDAFIRUL :  
Sunt cel mai frumos din lume 
Trandafir e al meu nume 
 Stralucesc in vii culori  
 Sunt mai mare printre flori. 
 
 ALBĂSTRIŢA: 
Albastră e floarea mea, 
Mă numesc o albăstrea. 
M-am deschis în zori de zi, 
 Căci albina va sosi. 
 
FLOAREA SOARELUI :  
Ia priviti la a mea floare  
Ce frumoasa-i si ce mare  
Ea se-nvarte dupa soare  
Cu auritele-i petale. 
Eu sunt Floarea-Soarelui 
Frumusetea campului. 
  
MARGARETA  
Floare albă şi cochetă 
Sunt micuţa margaretă. 
Cu coroana albă, mică 
Eu sunt tare frumuşică. 
 

MACUL: 
Cu petale rosioare 
Capul mi-am impodobit, 
 Ca sa vada orisicare  
 Ca in lan am rasarit 
  
CRINUL: 
Potir alb, mandru, semet, 
Tot spre soare ma inalt. 
Si cu toate ca sunt alb, curat, 
 Mai sunt si tare parfumat . 
In bataia vantului ma unduiesc, 
Si Crin eu ma numesc. 
 
BUSUIOCUL: 
Sunt o floare parfumata 
 Si-n gradina sunt plantata 
 S-alung cu parfumul meu 
 Tot ce-n lume este rau. 
 Busuioc e numele meu. 
 
TUFANICA  
Multe floricele 
Ca un ghem si ele 
Stau pe o tulpina 
Ce pare sa tina. 
Sunt mai mititele 
Acele floricele 
De toamna nu-mi e frica, 
Si ma cheama Tufănică. 
 
PREZENTATOR:  
 
Iar acum că s-a sfârșit carnavalul nostru 
Noi o să vă sfătuim, spre folosul vostru! 
Cât sunt flori pe acest pământ 
Fiți siguri ,viața dăinuiește. 
O floare pe pământ e soare 
E aer ,frumusețe,e candoare. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

PROF. Laura Adela Georgiana SPIRIDON 
C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN, 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea teme, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura„Aramis”, 

2002; Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura ProHumanitate, 
1999;  

Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro; 
Stern H.H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1972. 

  

1207



Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Prof. înv. primar Spiridon Mihaela 

 
 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru învățătorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau învățătoare.  

 Serbările școlare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de 
a atrage micii şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale 
procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea 
reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare/serbările școlare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele 
mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile extraşcolare au o 
mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul 
lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. De ce organizăm serbări? 

 Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un 
repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală şi le 
dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol 
dintr-o scenetă, şcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte 
gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături 
între cunoaşterea artei şi practicarea ei. În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în 
calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să 
răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o 
anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările şcolare contribuie 
la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi 
memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această formă 
de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc ,,autentic”, spontan şi sincer situaţiile redate. Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea 
memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la 
momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv 
motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei 
la efort. Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.Valoarea 
estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul sau 
grădina şcolii), sala de clasă, amenajate în chip sărbătoresc . 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
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plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu –le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens, mai ales că micii actori au în fața lor persoane dragi. Este un succes extraordinar, o trăire 
minunată, când reuşesc să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce 
ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii să se mobilizeze. Serbarea la 
care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă, 
prilej de bucurie, una dintre cele mai frumoase perioade din an, deoarece intră in scenă Bradul de 
Crăciun și cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. Părinții sunt alături de elevii noștri, iar 
fericirea și încântarea copiilor reprezintă cea mai mare fericire pentru ei. La rândul lor elevii sunt 
fericiți că părinții le sunt alături.  

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât si pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină in suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului si stimuleaza gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine sa fie prezentate si creații artistice originale,adaptate evenimentelor si 
condițiilor locale. Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi 
priceputa îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în 
modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind 
şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 

aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, ”Tradițiile si obiceiurile românești”,Editura Nico 
Revista învățământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped 
Revista învățământ primar, nr.2-3/2001, Editura Discipol 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) ,,Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
www.didactic.ro 
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SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

Profesor: Staicu Adriana 
Scoala Gimnaziala Capsuna 

Judetul: Dambovita 
 
„Copilăria este o lume de miracole si de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă si uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Serbarea scolara reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii 
,trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
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 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

 Serbarile scolare contribuie la acumularea de cunostinte si la largirea orizontului de 
cunoastere a copiilor. Intelegand si memoranf poezii, texte ale scenetelor sau cantece se dezvolta 
memoria si limbajul. Aceasta forma de invatare este conditionata de dezvoltarea atentiei. 

  
Bibliografie: 
Potolea, Dan si Paun Emil, , Pedagogie, Fundamentari teoretice si demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iasi 2002 
 Constantin Capezan, Valentele literaturii pentru copii si dezvoltarea vorbirii, Revista 

Invatamantul Prescolar 1-2, 1993 
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Magia sărbătorilor de iarnă 
Proiect educaţional 

 
Staicu Nadia 

Şcoala Gimnazială Milcovu din Deal 
 

,,Crăciunul fericit este acela care ne poate 
înapoia iluziile copilăriei...’’ 

Charles Dickens 
PREZENTAREA PROIECTULUI  
 Argument  
 
,,A ne apropia cu pasiune şi dragoste de cultura şi civilizaţia 
tradiţională înseamnă a ne pune în relaţie directă cu rădăcinile 
noastre, a ne cunoaşte mai profund pe noi înşine.” 
 
Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi imaginea celor dragi în suflet reprezintă 

momentul cel mai aşteptat, nu numai de copii, ci şi de adulţi. Ele sunt întâmpinate cu sufletele 
deschise, curate şi pline de bucurie. Parohia Milcov colaborează anul acesta cu şcoala în a pregăti 
pe elevii pentru sărbătoarea Naşterii Domnului organizând un moment de colinde ,precum si vizită 
la biserică. Ineditul acestor sărbători va aduce bucuria colindelor elevilor, părintilor si tuturor 
doritorilor de a participa la aceste evenimente. Sperăm ca această colaborare să aducă un sentiment 
de prietenie sinceră şi de bucurie atât în sufletele copiilor cât şi ilea crestinilor. 

Activităţile orientative propuse au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi 
urmăresc implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale ce transcend 
timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, prin diferite forme artistice ce se regasesc si in 
traditiilor populare, cunoasterea semnificatiei Craciunului, a modului cum ele pot modela si 
îmbogăţi sufletele noastre. 

Valorificând cu elevii tradiţiile specifice sărbătorii Naşterii Domnului realizăm un important 
act cultural şi educativ. Valorificând într-un izvor nesecat de spiritualitate, tradiţiile şi obiceiurile 
unei culturi autentice populare reuşim să retrăim copilăria, sărbătorile tradiţionale, având 
posibilitatea de-a cunoaşte diversitatea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, armonia limbii române. 

Sărbătoarea Crăciunului este şi sărbătoarea colindelor străbune care vin din adânc de istorie şi 
prin noi, dascălii iubitori şi păstrători de tradiţii, străbat veacurile acestei lumi.Vechile datini 
româneşti ne ajută în fiecare an să simţim atmosfera plină de căldură şi veselie a sărbătorilor de 
iarnă.  

Pentru noi toţi, anotimpul iarna, nu este doar acel mirific şi strălucitor anotimp al zăpezii, 
frigului şi gerului, ciacela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorile de 
iarnă, de aceea am decis realizarea unui proiect tematic care se va derula pe parcursul a două 
săptămâni, prin care să reînviem atmosfera de sărbătoare . 

Scop: Stimularea creativităţii copiilor, încurajarea exprimării sentimentelor crestine şi 
înţelegerea evenimentelor si manifestarilor acestor sarbatori, cunoasterea diferitelor forme de 
manifestare a acestei minunate sărbători în lume, cunoaşterea tradiţiilor şi a valorilor morale 
transmise de sărbătorile Crăciunului. 

 Afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei: poezie, cântec, dans şi pictură 
Obiective: 
• Stimularea potenţialului creativ al copiilor; 
• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
• Dezvoltarea capacităţii de gândire critică, divergentă şi creatoare; 
• Cunoaşterea tradiţiilor prilejuite de sărbătorile de iarnă din diferite regiuni ale ţării; 
•  Păstrarea şi promovarea valorilor tradiţionale în contextul naţional; 
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•  Atragerea cât mai multor copii în manifestările prilejuite de această Sărbătoare 
•  Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii; 
• Înţelegerea semnificaţiei sărbătorii de iarnă; 
• Exprimarea stărilor afective ce însoţesc aceste sărbători ; 
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COLABORAREA- CHEIA SUCCESULUI 
 

Prof. Constanța Stamenovski 
Grădinița ,,Licurici”, București 

 
 ,,Pentru noi, părinții sau adulții care trăim alături de un copil sau îl însoțim de-a lungul 

vieții, provocarea constă în a-i permite să realizeze actul cel mai dureros pentru fiecare, acela de a 
crește și a se diferenția de noi. Îl autorizăm astfel să ne părăsească, să se despartă de noi, să se 
îndepărteze pentru a întâmpina riscurile și minunile lumii.” (Jacques Salome) 

Pestalozzi afirmă că ”ceasul naşterii copilului” este ceasul începutului educaţiei sale, ”familia 
este prima şcoală a omenirii”. Au fost perioade istorice în care nu erau grădiniţe şi nici profesia de 
educatoare, iar nevoia de ieşire în lume a copilului era satisfăcută de către familie prin deschiderea 
ei către comunitate. Acum însă, în afara unei deschideri constante a familiei şi din lipsa unei 
comunităţi coerente în jurul familiei, această trecere a copilului de la familie la lume se realizează 
prin intermediul grădiniţei. De aceea, pe de o parte grădiniţa apare ca indispensabilă copilului, deci 
şi familiei sale, iar pe de altă parte grădiniţa nu ar exista dacă familia nu ar avea nevoie de ea.  

Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) se întâlnesc într-o perioadă a vieţii 
lor pentru că au un scop comun: conlucrarea pozitivă în creșterea și educarea copilului. De multe 
ori, intrarea copiilor în grădiniță, în grupa mică, este resimțită atât de către părinți cât și de către 
copii , ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă nu numai familia 
și copiii sunt afectați de noua situație, de altfel normală, în mersul firesc al lucrurilor. Educatoarelor 
le revine sarcina de a fi pionul principal în relația dintre grădiniță și familie. Au rolul de a oferi 
sprijin afectiv copiilor în adaptarea la un nou program, iar părinților consilierea necesară în a 
înțelege rolul etapei preșcolare în viața copilului. Iar din acest punct se poate discuta despre o mare 
și frumoasă ,,familie” care conlucrează în creșterea și educarea copiilor. O mare parte din timp, 
copilul o petrece în grădiniță, unde educatoarea devine ,,a doua mamă”, adică un nou membru al 
acestei familii lărgite. Tot din acest rol va începe actul educativ, care, pentru a avea succes, are 
nevoie de un spațiu educațional care să ofere copiilor o anumită stabilitate emoțională și o stare de 
bine. Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepția celor absolut pozitive, devin pentru 
unii părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la 
influențele de la grădiniță. 

Părinţii şi educatoarele au un scop comun: pentru realizarea acestui scop, care îi pune pe 
adulţii din cele două medii diferite în comun, este nevoie de colaborare şi de lucru în comun. În 
această echipă constituită în jurul copilului nimeni nu este mai presus şi fiecare are nevoie de 
celălalt. Părintele poate învăţa de la educatoare, dar şi educatoarea de la părinte şi ambii de la copil. 

Parteneriatul Grădiniță – Familie este terenul unor relații educative din care fiecare este 
beneficiar: copil, părinte, educator. Fiecare poate să învețe de la celălalt și să se simtă valorizat și 
important. Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe 
educative ce se exercită asupra copilului și mai ales, nu poate face abstracție de acestea. Relaţia 
părinţi – educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o 
unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copii. Efectele asupra copilului vor fi benefice, 
putând contribui la rezolvarea unor probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile. 

 Cadrele didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua și 
dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi 
rezolvări concrete la necesități de diverse categorii. 

 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare 
susținută a familiei, iar activităţile educative să fie cunoscute și înțelese de către părinți și realizate 
printr-o colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară. 

Ce este parteneriatul? 
„Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care 

acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.” În practica şcolară şi 
implicit preşcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de 
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parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de 
colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, 
parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. Pentru realizarea unui 
parteneriat de succes sunt necesare parcurgerea unor „etape de explorare – evaluare – planificare – 
formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare – implementare – 
evaluare”. 

Activitățile din cadrul unui parteneriat Grădiniță - Familie sunt diverse, pornind de la 
activități de consiliere cu invitați speciali , până la activități comune părinți-copii. Una dintre cele 
mai de succes , în care implicarea familiei este esențială, este SERBAREA. 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic , serbarea este un eveniment de seamă in viața 
copiilor, dar și a grădiniței. Prin specificul lor, ca activități extracurriculare, serbările reprezintă un 
nesecat izvor de bucurie și satisfacții,creând bună dispoziție și favorizând dezvoltarea copiilor, atât 
din punct de vedere psihic, dar și fizic.  

Acestea favorizează,valorifică și dezvoltă experiențele copilului într-un climat nou, 
stimulativ, în care are libertatea să-și manifeste interesele , să-și exprime impresiile și trăirile , pe 
baza căutărilor și eforturilor personale, accentul, deplasându-se cu preponderență de pe informativ 
pe formativ. Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reușita ei exista 
preocupări susținute: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, stabilirea centrului tematic , 
împodobirea bradului, pregătirea cadourilor etc. În acest cadru copiii interpretează cu multă plăcere 
roluri de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, steluțe, fulgi, oameni de zăpadă, îngerași. Iată de ce, în 
proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conținuturi, care trebuie să fie 
apropiate experienței de viață a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaștere, de nou și de 
frumos, încă două coordonate majore: mișcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, și 
atmosfera încărcată de emoții ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 
Serbările desfașurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părților într-un întreg, 
decorul neobișnuit, costumația copiilor, a educatoarei, ținuta sărbătorească, accesoriile necesare, 
fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini - rămân momente de neuitat pentru cea mai 
importantă investiție a noastră , COPILUL.  

Acest gen de activitate educaţională oferă un mediu propice influenţării pozitive în educaţia 
copilului. Activitatile educative , in parteneriat cu familia, pun accent pe atragerea părinţilor în viaţa 
grădiniţei, pe probleme de educaţie în familie, întâlniri lunare care să ofere partenerilor implicaţi 
răspunsuri clare la diverse întrebări şi vizează dezvoltarea unor sentimente de respect şi încredere pe 
care să se poată construi o educaţie eficientă.  

Suntem ființe sociale împlinindu-ne ca indivizi numai în cadrul colectivității. Spre deosebire 
de solitari, care trăiesc pentru ei înșiși, pe noi ne interesează imaginea pe care o avem în fața 
ochilor. Toți împreună putem face ca această imagine să fie pozitivă și să se răsfrângă blând și 
protector asupra copiilor nostri. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Baciu, Amelia- Cazan, Carmen Aurelia- Chendea, Cătălina- Cobzariu, Ciprian- Ioachim, 

Magdalina- Mihalcea, Taisia- Oneţ, Constantin-* (2002) ,,EDUCAŢIA PĂRINŢILOR” 
Bonchiş, Elena, Studierea imaginii de sine în copilărie şi preadolescenţă, Editura Imprimeriei 

de Vest, Oradea, 1997 
Chelcea, Adina&Septimiu, Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi,1997  
Stima de sine la copiii prescolari-în Revista Învatamantului Prescolar 1-2 , 2006 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Educatoare:STAN ILEANA 
Şcoala:Gimnazială ,,Dr. Gheorghe Tite’’Săpânţa 

 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de gradinar de suflete umane, 

de calauza a celor mai curate si mai pline de energie mladite"(D. Almas).Sa-i învatam pe copii sa 
pretuiasca si sa respecte obiceiurile si traditiile în care s-au nascut, sa-i învatam sa iubeasca 
meleagurile natale, portul românesc si pe români.Sa le sadim în suflet aceste elemente definitorii ale 
identitatii neamului românesc fara de care nu am mai putea sti de unde veni 14314g69o m si cine 
suntem de fapt noi românii pe acest pamânt.Sa-i ajutam pe copii sa înteleaga imensitatea tezaurului 
nostru folcloric în care arta populara româneasca este o minunata oglinda în care se reflecta cu cea 
mai mare intensitate frumusetea României, istoria si mai ales sufletul neamului. 

 În calitate de educatori suntem obligati sa facem din creatia noastra populara o carte de vizita 
cu care sa batem la portile cunoasterii si cu care vom fi primiti si apreciati fars îndoiala oriunde în 
lume.În furtunile veacului obiceiurile si traditiile stramosesti au ramas neclintite pastrând valori 
autentice ale culturii populare traditionale.Copiii se lasa îndrumati si pot fi modelati în asa fel încât 
pe fondul lor afectiv sa se aseze elementele cunoasterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuante, ce vor îmbogati substanta viitoarei activitati individuale si sociale.Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viata poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbraca în aceste împrejurari si terminând cu cântecele, dansurile si strigaturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea sa le cunoasca si sa le adune 
în manunchi pentru a le darui din nou. Valorificând frumusetea traditiilor si obiceiurilor populare în 
cadrul serbarilor cu prescolarii reusim sa înfrumusetam viata copiilor, îi ajutam sa cunoasca 
traditiile românesti si rolul important pe care-l au în viata oamenilor din cele mai vechi timpuri, 
modul cum aceste traditii au dainuit peste timp.Prin continutul serbarilor îi ajutam pe copii sa 
înteleaga mesajul si continutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularitatilor de vârsta si 
aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasa a 
cântecului, dansului, poeziei,povestilor, glumelor, proverbelor, zicatorilor si strigaturilor a unor 
evenimente traditionale - Craciunul, Pastele, Mos Nicolae, etc - copiii având posibilitatea sa 
cunoasca frumusetea si bogatia folclorului, diversitatea traditiilor si obiceiurilor românesti, armonia 
limbii române.Textele cântecelor si poeziilor, a colindelor, plugusorului, sorcovii, transmit urarile 
de bine în legatura cu unele îndeletniciri stravechi ale românilor: uratul, semanatul, pastoritul.Cu 
aceste ocazii copiii îsi îmbogatesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicatori, strigaturi, 
patrund în tainele limbii materne si în comorile întelepciunii populare. 

La vârsta prescolara sunt greu de înteles evenimentele petrecute de Craciun, Boboteaza, 
Paste.Noi educatoarele încercam sa transmitem din generatie în generatie, portul, graiul, obiceiurile 
si datinile asa cum le-am mostenit de la strabuni.O ocazie eficienta de valorificare a traditiilor 
populare si a obiceiurilor românesti o constituie serbarile.Ele sunt un izvor de bucurii si satisfactii 
care creeaza copiilor o stare de buna dispozitie favorabila atât dezvoltarii psihice, fizice cât si 
estetice.Copiii trebuie sa interpreteze diferite roluri; cântaret, dansator, povestitor, creator de obiecte 
artizanale, formându-si sau perfectionându-si o serie de abilitati artistice. 

Serbarile au o importanta deosebita în educarea copiilor.În primul rând prin continutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregatesc împreuna si depun eforturi sustinute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbarii.Încordarea gradata din momentul pregatirii serbarilor 
culmineaza în ziua desfasurarii ei, când tensiunea afectiva a grupei ajunge la maxim.Astfel, 
pregatirea si participarea la serbari este actiunea în care copilul se obisnuieste sa traiasca în colectiv, 
sa se debaraseze de timiditate. 

Serbarile aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginatiei, creaza o atmosfera plina de 
placere, bucurie.În transmiterea obiceiurilor si traditiilor în serbarile prescolare am pornit de la 
ideea ca nu exista un alt element artistic care sa poata fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educational ca serbarile scolare. Pentru copii ele reprezinta o distractie vesela, placuta, iar pentru 
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educator constituie prilejul de a oferi manunchiul bucuriei de-a lungul unui sir întreg de 
repetitii.Învatând copiii sa desfasoare "Serbarea pomului de iarna" , îi implicam în interpretarea 
unor roluri pe care le joaca cu placere:capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor si pregatirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmarim atât 
un efect artistic cât si pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorinta de a cunoaste si 
pastra traditiile si obiceiurile stramosesti. 

Pentru a avea o influenta pozitiva asupra copilului, serbarile trebuie sa fie întelese de acesta si 
sa-l afecteze psihologic.Sensul unui spectacol va depinde de:calitatea lui, de folosirea adecvata a 
costumatiilor si decorurilor,de participare afectiva a copilului. 

Când bat la portile sufletului Sfintele Sarbatori, ne bucuram împreuna cu copiii de neasemuita 
frumusete a datinilor stramosesti si scoatem din comoara inimii si din lada de zestre a neamului, 
tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul si costumul popular specific sarbatorilor. 

Pentru a realiza o serbare reusita, care sa respecte traditiile si obiceiurile de Craciun, este 
necesara o adaptare si prelucrare a repertoriului specific vârstei prescolare ce cuprinde în forme 
traditionale poezii si cantece specifice Craciunului . 

Costumele populare, ia si catrinta, bracirile si opincile, camasa si itarii sunt primenite si 
pregatite pentru spectacolul mult asteptat.Atmosfera de sarbatoare din sala de festivitati prin ornarea 
si decorarea cu elemente specifice sarbatorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru copii ,ei 
descoperind traditiile si obiceiurile practicate în timpul sarbatorilor de iarna, simt si pretuiesc 
frumusetea obiceiurilor si traditiilor de Craciun. 

În atmosfera spirituala a Craciunului, interpretarea unor dansuri populare da posibilitatea de a 
cunoaste sufletul taranului român, raritatea portului si cântecului popular. 

Dansurile populare prin frumusetea costumelor, a melodiilor sunt îndragite de copii si 
interpretate cu multa pasiune aproape la toate serbarile. 

Astfel, pentru sarbatoarea "Învierea Domnului" alaturi de dansuri populare, copiii au mai 
pregatit colinde specifice Floriilor, rugaciuni, au încondeiat oua pe care le-au oferit invitatilor la 
serbare. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbarile antreneaza ,tonifica si energizeaza gândirea, 
memoria, atentia, imaginatia, creativitatea , spiritul de disciplina, prietenia.Daca jocul si cântecul nu 
este trait, nu poate pune în rezonanta corzile sufletesti ale fiintei umane. 

 Când priviti o serbare cu obiceiuri stravechi ale românilor, cu cântece si dansuri 
populare,gânditi-va ca priviti un moment,oglinda si sufletul acestui popor ce a considerat pastrarea 
traditiei o datorie si o onoare. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 
 

Profesor Invatamantul Primar STAN MARIA,  
Scoala Primara Licurici 

 
 Sărbătorile de iarnă sunt aşteptate cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă. 

Gândul la sărbătoare, la tradiție , la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la 
vâscul din pragul uşii, la vacanță și zăpadă, aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre noi. Atmosfera 
Sărbătorilor de Iarnă ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia împodobirii bradului, 
de lustruitul ghetelor în așteptarea lui Moș Crăciun, de obiceiurile și tradițiile specifice acestor 
sărbatori. 

 Zapada. Craciunul fara zapada parca nu ar fi Craciun. 
Patura alba de omat care se asterne uniform peste peisaj declanseaza „fiesta”. Apoi esentiala 

este vacanta de la scoala, concediul de la serviciu, astfel ca avem timp liber pentru a savura fiecare 
moment.Asa ca daca sunteti copii lasati laptopurile si jocurile pe calculator si TV si in momentul in 
care cad primii fulgi de zapada si iesiti afara si savurati fiecare moment. Intipariti-va in minte 
mirosul zapezii, adierea rece pe obraji, memorati aceste clipe deoarece va vor urmari toata viata si 
pe masura ce veti creste va vor ajuta sa iubiti si mai mult aceasta perioada frumoasa a anului. Si nu 
uitati: intocmiti lista pentru Mos Craciun, asta daca ati fost cuminti. 

 Bradul.Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului.  
Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se 

asociază: iubire (pentru că este împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el 
sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, 
trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a 
devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

 Coroniţa de Crăciun 
Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar din Europa, unde, de Crăciun, porţile 

se decorau cu ramuri veşnic verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că aceste 
spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de 
laur, ca mod de a-şi întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei simbolizează natura 
veşnică a dragostei. 

 Lumânările 
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus 
şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă.  

 Insa ce se simte in casa? Miros de cozonac, amestecat cu aroma de scortisoara, portocala si 
zahar. Nu-i asa ca deja simtiti ca spiritul sarbatorilor v-a invadat? Mama sau bunica sau chiar voi 
dati o mana de ajutor si contribuiti la pregatirea mesei si a bucatelor. Nu-i asa ca ne dorim o masa 
cu belsug? Insa daca avem posibilitati financiare mai reduse si masa nu este atat de imbelsugata nu 
inseamna ca nu ne putem bucura de spiritul sarbatorilor. Nu uitati, spiritul sarbatorii nu consta in 
cantitate, ci in calitate. Faptul ca sunteti impreuna cu cei dragi, faptul ca impartiti din putinul pe 
care il aveti inseamna mai mult decat orice mancare aleasa. 

 Familia adunata in jurul bradului, bucate alese pe masa, bradul impodobit, cadourile sub 
brad, colindatori la usa. Totul pentru o luna perfecta in care spiritul sarbatorii ne-a invatat sa fim 
mai buni si mai intelegatori. Bucurati-va de spiritul sarbatorilor deoarece acestea se intampla doar o 
singura data in an! 

 
 Bibliografie 
1. Scrisori de la Moş Crăciun, de J.R.R. Tolkien 
2. În căutarea sufletului Crăciunului, de R.D Mottok 
3. Şoptindu-le vrăjitoarelor, de Anna Dale  
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Vine, vine Moș Crăciun! 
 

Școala Gimnazială Miron Neagu 
Sighișoara 

Prof. Stan Adina Lăcrămioara 
 

 
 

PREZENTATOR 1: Fiindcă azi e sărbătoare 
 Şi cu toţii am venit, 
 Noi vă facem o urare 
 Şi vă spunem:,,Bun sosit!”. 
  
PREZENTATOR 2: Dragi părinţi, fraţi, 
surioare 
 Veniţi toţi, cu mic, cu mare! 
 Azi e zi de sărbătoare,  
 Clasa noastră dă serbare.  
 
PREZENTATOR 1: Bine-aţi venit la noi, 
aici! 
 Bine-aţi venit părinţi, bunici! 
 Programul nostru să vă fie 
 Prilej de bucurii şi veselie. 
 Dragi invitaţi, vă rog să ascultaţi,  
 Apoi, firesc, să şi aplaudaţi. 
 
PREZENTATOR 2: Când vine vremea rea, 
 Cu primii fulgi de nea, 
 Se scutură din nori,  
 De Sfinte Sărbători,  
 Poveşti cu îngeraşi,  
 Pentru copii poznaşi,  
 Poveşti cu Sfinţi Părinţi,  
 Pentru copii cuminţi. 
 Aflaţi-le acum 
 În prag de Moş Ajun! 
 
ELEV 1: Vine gerul care pune 
Flori de gheaţă la fereştri 
Şi mămuca iar ne spune, 
Adormindu-ne, poveşti.  

  
ELEV 2: Norii cu căciuli pe frunţi 
 Au adus iarna din munţi. 
 Ea coboară de pe creste 
 Frumoasă ca o poveste. 
 Mai întâi a pus pe stradă 
 Un covor alb de zăpadă; 
 Dalbe flori a prins în ramuri, 
 A pictat steluţe-n geamuri. 
 
ELEV 3: A-nceput să cearnă 
 Friguroasa iarnă. 
 Hai, băbuţă, cerne,  
 Fulgi de nea aşterne,  
 Să fereşti de vânt  
 Fir de grâu plăpând. 
 Pune flori pe geamuri,  
 Chiciură pe ramuri 
 Şi mai fă-mi, băbuţă, 
 Drum de săniuţă! 
 
ELEV 4: În pădure este iarnă,  
 Fulgi uşori prind să se cearnă. 
 Şi pe crengile-ngheţate 
 Mici steluţe fermecate 
 Se aştern ca o podoabă 
 Luminând pădurea toată.  
  
 Doar un iepuraş gingaş 
 Se avântă prin zăpadă 
 Şi aleargă pe imaş 
 Căutând ceva să roadă. 
 De pe-o creangă stă să cadă 
 Un mic bulgăr de zăpadă. 
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 Stai acolo, bulgăraş,  
 Că-l loveşti pe iepuraş! 
 
ELEV 5: Cu copiii darnică 
 Iarna-i foarte harnică: 
 Punţi durează, de cristal, 
 Peste râu din mal în mal. 
 
 Căci copiii tare-i plac, 
 Patinoar face din lac 
 Şi le-aşterne derdeluş, 
 Loc de joc la săniuş. 
 
ELEV 6: Doamna Iarnă a sosit, 
 Noi îi spunem: „Bun venit!” 
 Iar ca să o-ntâmpinăm 
 Serbarea i-o dedicăm! 
 
Cântec: Iarna veselă  
 
1. Iarna a sosit în zori,  
La fereastră ne-a pus flori. 
A sosit cu gerul ei, 
Cu zăpadă şi polei. 
 
Refren: Cât de veseli suntem noi, 
 Că ne-aduce bulgări moi. 
 Cu zăpadă ne jucăm 
 Şi cu bulgări aruncăm! 
 
2. Săniuţa va pleca 3. Iarnă, iarnă eşti 
frumoasă 
Şi pe pârtii va zbura. Când nu eşti prea 
friguroasă, 
Clopoţeii vor suna Că ne-aduci nămeţi de nea 
Şi pe noi ne-or bucura! Şi plimbări cu sania! 
 
ELEV 7: Iubită Iarnă, sărut mâna! 
 Bine-ai venit de la ţară! 
 Toată săptămâna te-am aşteptat 
 Seară de seară. 
  
Am numărat trenurile-n gări 
 Şi avioanele peste casă, 
 Dar tu te-ai rătacit pe ascunse cărări. 
 Eh, bine c-ai ajuns sănătoasă! 
 
IARNA:  
 Iarna sunt şi am venit 
 Cu steluţe-n frunte, 
 Zăpadă am presărat  
 Sus în vârf de munte. 

 
 Florile le-am învelit 
 Cu-albă plăpumioară; 
 Gerul rece a sosit 
 Ce plăcut e-afară! 
 
ELEV 8: A sosit în haină albă 
 Ţurţuri stau la streşini, salbă, 
 Se pornesc copiii acuş 
 Veseli, toţi la săniuş! 
 
ELEV 9: Şi când fulgii-ncep să cearnă 
 Aranjaţi pomul de iarnă! 
 Bate vântul, nu vă pasă, 
 Că e cald la noi în casă. 
 
ELEV 10: Iarna cea geroasă 
 A sosit acum,  
 Bulgări de zăpadă 
 Îşi fac loc pe drum. 
 
 Veselia-i mare 
 Pentu noi, cei mici, 
 C-alergăm pe srtadă 
 Ca nişte voinici. 
 
 Iarnă mult frumoasă, 
 La noi să mai vii, 
 Căci tu-ntotdeauna 
Ne-aduci bucurii!  
 
 Cântec: Clopoţeii  
 
1. Iarna a sosit Fulgii de zăpadă 
Şi cât ne-am dorit, Care cad pe stradă 
Prin zăpadă-acum Ne-aduc bucurii 
Să pornim la drum. În inimi de copii. 
 
Refren: Cling, cling, cling,  
Cling, cling, cling, 
 Clopoţeii sună! 
 Hai cu toţi, 
 Hai la joc,  
 Copiii s-adună! 
 Sania va zbura, 
 Noi ne-om bucura, 
 Peste munţi, peste tot 
 Este iarna mea!  
 
2. Iarnă eşti frumoasă, Iarnă, draga 
mea,  
Că ne-aduci voioasă Tu eşti zâna mea, 

1220



Oameni de zăpadă Că ne-aduci din nou 
Bulgări, o grămadă. Crăciun şi Anul Nou! 
 
ELEV 11: Iarna-i un vestit dulgher, 
 Că ea poate, când voieşte, 
 Peste râuri pod să puie 
 Fără lemn şi fără cuie, 
 Fără nici un pic de fier 
Şi găteşte-aşa deodată 
Pod întreg, dintr-o bucată! 
 
ELEV 12: Iarna-i grădinar când vrea; 
 Pune albe flori pe geamuri, 
 Fără frunze şi cotoare, 
 Fără doar să aibă soare, 
 Numai cum le ştie ea. 
 Mie-mi plac, că sunt de gheaţă, 
 Dar când sufli pier din faţă! 
 
Elevii canta Jingle bells si Silent Night 
 
ELEV 13: Este frig şi este ger, 
 Cad fulgi albi, de sus din cer,  
 Vâjâie şi suflă vântul, 
 Iarna a cuprins pământul! 
 
ELEV 14: Norii scutură livezi, 
Cad din cer grenguţe de argint, 
Inima fără alint 
Azi ţi-o dau s-o vezi. 
Uite, mâinile zălog, 
Mi-au roit în suflet fluturi. 
Pomii-s albi, să nu mi-i scuturi,  
Doar atât te rog!  
  
ELEV 15: Ura! Ninge ca-n poveste, 
 Timpul e de săniuş. 
 Hai, copii, ca şi-altă dată 
S-a făcut alunecuş! 
 
Scoateţi săniile afară, 
Lăsaţi alte jucării, 
Dealul vă aşteaptă jocul, 
Nu veţi fi mereu copii! 
 
ELEV 16: Ninge peste ţara mea 
 Totu-n alb se-mbracă, 
Pomii au cojoc de nea 
Şi de promoroacă. 
 
Ninge-n ţara mea frumos 
Ca în nici o ţară, 

De pe deal coboară-n jos  
Prima sănioară! 
 
Cântec: Săniuţa 
 
1. Săniuţa fuge Refren: Toată ziua prin 
zăpadă, 
Nimeni n-o ajunge, Vine lumea să o vadă, 
Are dor de ducă, Săniuţa e uşoară, 
Parc-ar fi nălucă. Fuge parcă zboară! 
 
2. Are tălpi lucioase, 3. Peste hopuri 
sare,  
Vârfurile-ntoarse, Ca pe zmeu călare, 
Pod de scândurele Hăţul de-o să scape  
Să tot stai pe ele! Trânta e aproape! 
 
  
ELEV 1: A-nceput de ieri să cadă 
Câte-un fulg; acum a stat. 
Norii s-au mai răzbunat 
Spre apus, dar stau grămadă 
Peste sat. 
 
Nu e soare, dar e bine 
Şi pe râu e numai fum. 
Câmpu-i liniştit acum,  
Dar năvalnic vuiet vine  
De pe drum! 
 
O PARTE DINTRE COPII: - Ce se-aude? Ce 
se-aude? 
 
CEILALŢI: - Vin colindătorii! 
 
ELEV 2: Când vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea 
Se scutură din nori 
De Sfinte Sărbători 
Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi, 
Poveşti cu Sfinţi Părinţi  
Pentru copii cuminţi. 
Aflaţi-le acum,  
În prag de Moş Ajun! 
 
ELEV 3: În seara sfântă de Crăciun,  
Pe drumul nins de lună, 
Trei magi călări, cu suflet bun,  
Aleargă împreună. 
 
De unde vin? Cum se numesc? 
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Ce doruri îi frământă? 
Spre-o iesle ei călătoresc 
Şi cerurile cântă. 
 
Şi cântă-n inimile lor 
Aprinse, bucuria: 
Azi s-a născut un salvator,  
Azi s-a născut Mesia! 
 
ELEV 4:  
 S-apropie Crăciunul, 
Vin’ să te rogi cu mine, 
Iisus se naşte astăzi 
Copile, pentru tine! 
 
S-apropie Crăciunul, 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenunchem smerit! 
 
S-apropie Crăciunul, 
Vin’ să te rogi duios, 
Să creşti curat, copile, 
Ca bradul cel frumos! 
 
Colinde: 
 
 Astăzi s-a născut Hristos 
 
Astăzi s-a născut Hristos, 
 Mesia cel luminos. 
 
 Refren: Lăudaţi şi cântaţi 
 Şi vă bucuraţi! 
 
Mititel, înfăşăţel Vântul bate, nu-L răzbate,  
În scutec de bumbăcel. Neaua ninge, nu-L 
atinge. 
 
Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie! 
 
Iată, vin colidători ! 
 
 Iată, vin colidători, Şi ei vin mereu, mereu,  
 Zorile-s dalbe, Zorile-s dalbe, 
 Noaptea pe la cântători. Şi ne-aduc pe 
Dumnezeu. 
 
 Dumnezeu adevărat, 
 Zorile-s dalbe, 
 Soare-n raze luminat! 

 
Scoală, gazdă! 
 
 1. Scoală, gazdă din pătuţ, 2. Că mămuca n-o 
făcut, 
 Florile dalbe! Florile dalbe! 
 Şi ne dă un colăcuţ. Sâtă rară n-o avut. 
 Florile, florile dalbe! Florile, florile dalbe! 
 
3. Pe când sât-o căpătatu, 4. L-o sfădit 
mama pe tata, 
 Florile dalbe! Florile dalbe! 
 Covata i s-o crăpatu. De ce s-o crăpat 
covata? 
 Florile, florile dalbe! Florile, florile dalbe! 
 
5.  Când covata o lipitu, 6. Când 
cuptiorul o tocmit, 
 Florile dalbe! Florile dalbe! 
 Cuptiorul i s-o urnitu. Crăciunul o şi zânit! 
 Florile, florile dalbe! Florile, florile dalbe!  
 
 Domn, Domn să-nălţăm 
 
1. Am plecat să colindăm 2. C-au plecat la 
vânătoare, 
 Domn, Domn să-nălţăm, Domn, Domn să-
nălţăm, 
 Când boierii nu-s acasă, Să vâneze 
căprioare, 
 Domn, Domn să-nălţăm! (bis) Domn, Domn 
să-nălţăm! (bis)  
 
 
3. Căprioare n-au vânat 4. Să facă din pielea 
lui  
 Domn, Domn să-nălţăm, Domn, Domn să-
nălţăm,  
 Şi-au vânat un iepuraş, Veşmânt frumos 
Domnului, 
 Domn, Domn să-nălţăm! (bis) Domn, Domn 
să-nălţăm! (bis) 
 
Colindiţa 
1. Colindiţa nu-i mai multă, 3. Sus, mai 
sus v-am înălţat, 
Să trăiască cine-o ascultă! Ce-am ştiut, tot v-
am cântat. 
Sus în ceruri o-nălţăm Să rămâneţi sănătoşi, 
Şi la gazde o-nchinăm! Sănătoşi şi bucuroşi! 
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2. O-nchinăm cu veselie 4. C-aţi ajuns 
seara cea sfântă 
Şi cu mare bucurie, Când colindele se cântă. 
C-am ajuns seara de-Ajun Sărbătoarea lui 
Hristos 
Şi-a bătrânului Crăciun! Să vă fie de folos!  
 
PREZENTATOR 1: A-nceput bogat şi des 
Neaua să se-aştearnă; 
Luminează-n clasa mea 
Mândrul pom de iarnă. 
 
ELEV 5: Brăduleţ, brăduţ drăguţ, 
Ninge peste tine, 
Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald şi bine! 
Pomul de Crăciun te fac, 
O!Ce bucurie! 
Cu beteal-am să te-mbrac 
Şi steluţe-o mie! 
  
ELEV 6: Brăduleţ, brăduţ, 
Parcă eşti un soare. 
Străluceşti ca-n poveşti 
Plin de globuşoare. 
 
Brăduleţ, brăduţ, 
Smuls din vârf de munte, 
Ai făclii, jucării 
Şi podoabe multe! 
 
Brăduleţ, brăduţ, 
Eu ştiu foarte bine, 
Că mai sus, ai pe ram 
Daruri pentru mine. 
 
PREZENTATOR 2: Cu beteală de argint 
Strălucind pe ramuri, 
Aşteptăm pe Moş Crăciun  
Să ne bată-n geamuri. 
 
Hai degrabă să cântăm 
Plini de voioşie 
Şi pe moşul să-l rugăm 
Să nu întârzie! 
 
Cântec: O, brad frumos!  
1. O, brad frumos! O, brad frumos! 
Cu cetina tot verde! 
Tu eşti copacul credincios,  
Ce frunza nu şi-o pierde. 

O, brad frumos! O, brad frumos! 
Cu cetina tot verde! 
 
2. O, brad frumos! O, brad frumos! 
Cu frunza neschimbată! 
Mă mângâi tu, mă faci duios 
Şi mă-ntăreşti îndată! 
 O, brad frumos! O, brad frumos! 
 Cu frunza neschimbată! 
 
Cântec: Moş Crăciun  
 
1. Moş Crăciun cu plete dalbe 2. Din 
bătrâni se povesteşte 
A sosit de prin nămeţi Că-n toţi anii, negreşit, 
Şi aduce daruri multe Moş Crăciun la geam 
soseşte,  
La fetiţe şi băieţi. Niciodată n-a lipsit! 
 Refren: Moş Crăciun! Refren: Moş Crăciun! 
 Moş Crăciun! Moş Crăciun! 
 
3. Moş Crăciun cu plete dalbe 
 Încotro vrei să apuci? 
 Ţi-aş cânta florile dalbe 
 De la noi să nu te duci!  
 Refren: Moş Crăciun! 
 Moş Crăciun! 
 
PREZENTATOR 1: Tot anul, vrednic cine-a 
fost 
Şi s-a purtat cum se cuvine 
Şi vremea şi-a trecut cu rost, 
Aceluia să-i meargă bine! 
 
PREZENTATOR 2: Să crească mare şi 
frumos 
Şi darurile să-i ajungă, 
Sub bradul verde, luminos, 
Şi să trăiască viaţă lungă! 
 
Cântec: La mulţi ani! 
 
1. La mulţi ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriţi! 
Zile senine şi fericire, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
 
 2. Vă fie viaţa numai lumină, 
 Ca în lumină să dăinuiţi. 
 Pentru credinţă şi libertate, 
 La mulţi ani, să trăiţi! 
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IMPORTANTA SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 

Autor: STAN ANDRA 
 
 In procesul de invatare, sunt multe momentele de satisfactie si bucurie pe care le traiesc cei 

implicati, dar maxima incarcatura emotionala se dezvolta in timpul serbarilor scolare.  
 Placerea aceasta am simtit-o atat in calitate de parinte, participand la serbarile propriilor 

copii, dar si realizand serbari cu generatii de elevi, in diverse ocazii. 
 Importanta unor asemenea festivitati e deosebita pentru ca: largesc orizontul spiritual al 

elevilor si contribuie la acumularea de noi cunostinte; imbogatesc si remonteaza viata afectiva, 
stimuland sentimente nebanuite sau dezvoltand pe cele slab manifestate anterior, contribuie la 
dezvoltarea simtului de raspundere, prin dorinta de reusita; favorizeaza concentrarea atentiei pe 
parcursul desfasurarii programului; prezenta spectatorilor (parinti, bunici, cadre didactice) trezeste 
in copil energia de a invinge timiditatea, stimuleaza independenta de actiune.  

 Tot pentru a spori sansa de reusita a serbarilor scolare, trebuie sa se apeleze la talentul de 
recitator al unora, la calitatile sportive, de ritm si de gratie ale altora, la inclinatiile muzicale, la 
destoinicia pentru lucrul practic al celorlalti in realizarea costumelor, decorurilor, armonizand 
talentele si apreciindu-le in egala masura.  

 E recomandabil ca repertoriul serbarilor sa aiba continut accesibil varstei elevilor si sa 
cuprinda diverse forme de manifestare artistica, intr-o conceptie echilibrata. Versul, muzica vocala, 
cea instrumentala, gimnastica ritmica, scenele scurte, pline de haz, armonios imbinate asigura 
varietatea si dinamismul spectacolului.  

 Micii artisti trebuie incurajati, stimulati, pentru a realiza buna dispozitie si participarea cu 
interes de-a lungul pregatirii si desfasurarii spectacolului.  

 Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie, atat pentru copii cat si pentru 
parinti, intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete, dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare.  

 In amintirea fiecaruia dintre noi un loc aparte il ocupa prima zi de scoala, prima litera, prima 
nota, colegii, educatoarea, invatatorul si dirigintele.  

Dar oare a uitat cineva cu cata emotie a imbracat cele mai frumoase haine si, cum, impreuna 
cu parintii si bunicii si-au indreptat pasii tremuranzi spre prima serbare din viata, cum a murmurat 
in gand tot drumul versurile ori cantecele din serbare?  

 Parinte fiind, ai emotii coplesitoare pentru copilul tau. Iti doresti ca el sa fie cel mai bun, sa 
culeaga cele mai multe aplauze.  

 Dascalul este cel care traieste intens fiecare secunda din serbare, pentru ca el a conceput-o 
pentru evenimentul ales, a cautat cu grija si sensibilitate cele mai potrivite versuri si cantece. A 
repetat apoi cu elevii, a tremurat si s-a bucurat alaturi de ei, soptindu-le si zambindu-le, cu siguranta 
celui care are toata serbarea in minte si pe varful buzelor, dandu-le increderea de care au atata 
nevoie. Urmeaza aplauzele, cortina si fericirea tuturor: protagonisti si ascultatori. Toti se intorc 
acasa bucurosi, cu inima mare cat o serbare, pentru ca fiecare serbare e o sarbatoare.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE. ROLUL ACESTORA 
ÎN RELAȚIA ELEV-PROFESOR-PĂRINTE 

 
Prof. înv. primar Stan Argentina-Florentina 

Școala Gimnazială „Regina Maria”, București 
 
Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în 

pregătirea scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, 
interpretarea rolurilor, este serbarea şcolară. Ea este şi cea mai îndrăgită de elevi . 

În orice activitate instructiv educativă se stabilesc nişte relaţii între educat şi educator, 
(profesor-elev, elev-părinte, profesor-părinte), relaţii care de-a lungul timpului au evoluat, sau 
transformat pentru a atinge finalitatea educaţiei – formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. 

Pentru ca o relaţionare umană să fie de calitate şi să-şi atingă scopul este necesară o acţiune 
permanentă, în care pertenerii oferă şi primesc alternativ, se respectă reciproc, au încredere unii în 
alţii, comunică în permanenţă, îşi exersează abilitatea de a comunica şi se manifestă deschis unii 
faţă de alţii. 

Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, 
valorificarea aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev. Pentru 
că nu se impun reguli extrem de riguroase, spaţiul de desfăşurare este diferit faţă de cel din clasă 
(elevul nu mai este obligat să stea în bancă), atmosfera este relaxantă, relaţia dintre profesor-elev 
capătă noi valenţe: 

 - profesorii devin mai apropiaţi de elevi, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere 
laturi ascunse ale personalităţii, să le dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile din afara clasei, 
să-i facă să simtă că este un partener de activitate;  

- profesorul dă elevului sentimentul de egalitate care înseamnă acceptarea necondiţionată şi 
respectarea fiecărui elev; 

- în faţa unui profesor diferit faţă de cel de la clasă elevii dezvoltă sentimente de încredere, 
renunţă la teama de a fi apostrofaţi sau chiar pedepsiţi, se simt valorizaţi şi capătă o nouă identitate;  

- profesorul va structura relaţia cu elevul pe colaborare şi cooperare, în felul acesta elevul va 
prinde curaj, încredere în forţele proprii şi îşi va dezvolta o stimă de sine crescută; 

 - încurajarea, susţinerea permanentă şi valorificarea potenţialului creativ al elevului de către 
profesor, determină elevii să participe motivaţi la activităţile extracurriculare şi să-şi dorească să fie 
pareteneri şi la alte activităţi;  

- lăsând elevul să se manifeste liber şi original, profesorul devine o „călăuză” îndrăgită, 
respectată şi acceptată;  

- naturaleţea comportării profesorului, prietenia neexagerată, seriozitatea fără a genera 
încordare, impunerea fără a enerva şi irita elevul, fac din relaţia profesor-elev o punte spre rezultate 
bune şi succes, un cadru de exprimare liberă;  

- profesorul este cel care descoperă resursele, bogăţia interioară, potenţialul creativ al 
elevului, aptitudini şi abilităţi necunoscute, fapt ce face din elev un admirator al profesorului, un 
executant al cerinţelor impuse, dar nu fără o filtrare personală.  

Tactul pedagogic al profesorului manifestat în contact cu elevul şi cu universul său lăuntric, 
apropierea sinceră faţă de acesta, arta de a pătrunde în conştiinţa fiecărui elev şi de a prevedea 
reacţia posibilă, elimină barierele comunicării şi blocajele afective ce pot interveni în această 
relaţie. 

 Profesorul are menirea, mai ales în serbările şcolare, de a relaţiona cu fiecare elev în parte, 
respectându-i unicitatea, dar şi de a uni şi mobiliza toţi elevii pentru a deveni un întreg ce poate şi 
trebuie să fie „dirijat” spre atingerea performanţei.  

Calităţile descoperite la fiecare elev şi dezvoltate în serbările şcolare trebuie fructificate mai 
departe şi în familie, familia fiind considerată de către şcoală un partener de nădejde în actul 
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educaţiei. Participarea la activităţile şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să 
descopere că au în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate.  

Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în 
profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice 
individualitatea copiilor.  

Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să aprecieze mai bine 
aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii 
unei relaţii permanente cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către 
copii la diferite activităţi extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi 
vedea copilul împlinit chiar dacă nu este cel mai bun la carte.  

 Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă 
copiii, despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, 
informaţii care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia 
valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

Prin participarea părinţilor la serbările şcolare, copilul va simţi că părinţii îi sunt aproape, că îi 
apreciază munca, că se bucură împreună cu el şi nici o satisfacţie nu poate fi mai mare pentru un 
copil decăt lauda şi aprecierea profesorului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii 
părinţilor. De cele mai multe ori, când evoluţia copiilor are loc pe o scenă, părinţii sunt mai 
emoţionaţi decât aceştia, trăiesc cu intensitate monentele spectacolului şi aplaudă cu frenezie 
finalul.  

Împărtăşind succesul sau uneori chiar insuccesul copiilor, părinţii vor deveni mai apropiaţi de 
aceştia, mai înţelegători, mai dornici de a accepta chiar şi anumite comportamente indezirabile, 
convinşi fiind că orice investiţie în dezvoltarea personală a copiilor nu este zadarnică.  

În concluzie, putem spune că triada, elev-profesor-părinte, are un rol deosebit în educaţie, 
colaborarea dintre aceşti trei factori contribuind la atingerea finalităţii educaţiei - formarea, 
dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevului. 

 
Bibliografie: 
 Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 

aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 
“Moş Crăciune, bun sosit!” 

 
Prof.înv.primar STAN DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAROVA, 
Jud.TIMIȘ 

 
ARGUMENT  
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

 Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Scop: Cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor închinate sfintei sărbători de Crăciun; 
Afirmarea copiilor prin limbajul universal al artei: poezie,cântec,dans şi pictură. 
Grupul ţintă:elevii claselor I 
Loc de desfăşurare: sala de clasă. 
Perioada defăşurării:17-20.12.2018 
Responsabil de proiect:Prof.STAN DORINA 
Colaboratori : 
-Primăria Darova 
-Părinții 
Resurse proiect: 
Resurse umane: elevii claselor I,cadrele didactice,părinţii,rude,prieteni,invitaţi. 
Resurse materiale: costume specifice dansurilor tradiţionale,sorcoviţe,mocănaşi, 

capra,tobă,clopoţei,costum de moş Crăciun, sac de jucării,bradul de crăciun,ornamente pentru 
brad,combină muzicală, cameră video; 

Resurse financiare: autofinanţare; 
Resurse temporale:16-19.12.2008; 
Resurse spaţiale: sala de clasă; 
Obiective: 
Să cunoască semnificaţia zilei de 25 decembrie în viaţa creştinilor; 
Să recite poezii închinate venirii sărbătorilor de iarnă ; 
Să interpreteze corect şi expresiv,folosind instrumentele adecvate,colinde; 
Să stimuleze iniţiativele copiilor; 
Să redea unele dansuri specifice sărbătorilor de iarnă: capra şi celelalte personaje. 
Să ofere o mai buna colaborare între elevii acestei şcoli. 
Conţinutul proiectului 

Nr. 
crt. 

 Activitatea Loc de 
desfăşurare 

 Termen  Responsabil 

1  Să ne cunoaştem tradiţia 
Recitarea poeziilor 
Audierea colindelor 
Citirea unor povestiri despre Crăciun 
 

 
 
Sala de clasă 

17.12.2018 Prof.înv.primar 
STAN DORINA 

2 Confecţionarea ornamentelor pentru 
brad şi împodobirea acestuia. 

Sala de clasă 18.12.2018 Prof.înv.primar 
STAN DORINA 
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3  Invăţarea poeziilor şi cântecelor 
specifice acestei sărbători ; 
Confecţionarea costumelor. 

Sala de clasă 19.12.2018 Prof.înv.primar 
STAN DORINA 

4 Participarea la serbarea de 
Crăciun”Moș Crăciune, bun sosit ! 
 

Sala de clasă 20.12.2018 Prof.înv.primar 
STAN DORINA 

Aceste activităţi s-au desfăşurat în timpul orelor de muzică, abilităţi practice şi în timpul liber, 
după programul şcolar. 
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„Bunătăti pentru Moș Crăciun”! 
 

Prof Stan Elena 
Colegiul Economic „Ion Ghica „Târgoviște 

 
 „Bunătăți pentru Moș Crăciun” s-a numit activitatea desfășurată în cadrul protocolului de 

colaborare încheiat cu „Centrul de zi pentru copiilor cu dizabilități” din Târgoviște. 
 Protocolul de colaborare a fost încheiat anul trecut între Colegiul Economic” Ion Ghica” și 

„Centrul de zi pentru copii cu dizabilități”, activitățile urmând a se desfășura pe parcursul anilor 
școlari 2107-2018 și 2018-2019. 

 Beneficiarii au avut parte de o surpriză plăcută, pusă la cale de clasa de alimentație publică 
(clasa a IX a - școala profesională), coordonată de doamnele profesor Constantin Valentina și Stan 
Elena. Deoarece vizita s-a desfășurat în perioada sărbătorilor de Crăciun, perioadă în care cornurile 
şi cozonacii sunt „vedetele” gătite de toate gospodinele, elevii au explicat şi i-au făcut părtaşi pe 
beneficiari, la modul de preparare al acestora. În timp ce cuptoarele pregăteau cele făcute cu atâta 
emoţie de către micuţii beneficiari, iar toți participanții se încălzeau cu un pahar de ceai fierbinte, 
participanții au fost bucuraţi de un program de dansuri populare, oferit de elevii liceului. 
Beneficiarii parteneriatului nu s-au lăsat mai prejos şi au mulţumit la rândul lor, cu un colaj de 
colinde. 

 A fost o zi de poveste, pe care cei de la Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte au dorit 
să o ofere cu ocazia Sfintelor Sărbători, tuturor copiilor. 
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TRADIŢII ȘI OBICEIURI POPULARE  
ÎN SERBĂRILE PREȘCOLARILOR 

 
STAN LARISA GIORGIANA 

G.P.P. OSTROVENI 2/ G.P.N. LZUCA 
RÂMNICU VÂLCEA 

 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, 

de călăuza a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe" .(D. Almas) 
Să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut, 

să-i învățăm să iubească meleagurile natale, portul românesc și pe români. Să le sădim în suflet 
aceste elemente definitorii ale identitații neamului românesc fără de care nu am mai putea ști de 
unde venim și cine suntem de fapt noi, românii, pe acest pamânt. Să-i ajutăm pe copii să înțeleagă 
imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în 
care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumusețea României, istoria și mai ales sufletul 
neamului. 

În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită 
cu care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți si apreciați fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite, păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelțti în așa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanțe, ce vor îmbogăți substanța viitoarei activități individuale și sociale. Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări si terminând cu cântecele, dansurile și strigăturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le adune 
în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preșcolarii, 
reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important 
pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiții au dăinuit peste 
timp. Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor si strigăturilor a unor evenimente tradiționale - Crăciunul, Paștele, Moș 
Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea 
tradițiilor si obiceiurilor românești, armonia limbii române. Textele cântecelor și poeziilor, a 
colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu unele îndeletniciri 
străvechi ale românilor: uratul, semănatul, pastoritul. Cu aceste ocazii, copiii își îmbogățesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicatori, strigături, pătrund în tainele limbii materne și 
în comorile înțelepciunii populare. 

La vârsta preșcolara sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paste. 
Noi, educatoarele, încercăm să transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și 
datinile așa cum le-am moștenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor 
populare și a obiceiurilor românești o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfațtii 
care creează copiilor o stare de bună dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât si 
estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; cântareț, dansator, povestitor, creator de 
obiecte artizanale, formându-și sau perfecționându-și o serie de abilități artistice. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând, prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreuna și depun eforturi suținute pentru 
realizarea unui scop comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor 
culminează în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectiaă a grupei ajunge la maxim. Astfel, 
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pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să trăiască în colectiv, 
să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, creează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor am pornit de la ideea că nu există un alt 
element artistic care să poata fi aplicat multilateral în ansamblul procesului educțional ca serbările 
școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru educator constituie prilejul 
de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. Învațând copiii să desfașoare 
"Serbarea pomului de iarna" , îi implicăm în interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: 
capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor si pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât 
un efect artistic cât si pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și 
păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. 
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Serbare de Crăciun 
 

Scoala Gimnaziala Aurel Mosora Sighisoara 
Prof. Stan Laurentiu 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAJE:FETELE 
 BAIETII 
 COPIII 
 POVESTITOR 
 CRĂCIUN 
 CRĂCIUNIŢA 
 MARIA 
 ȊNGER 
 NORUL CĂLĂTOR 
 
COLIND: Iată, vin colindători  
 
Iata, vin colindatori, 
florile dalbe, 
Noaptea pe la cântatori,  
florile dalbe. 
Si ei vin mere, mereu, 
florile dalbe, 
Si-L aduc pe Dumnezeu 
florile dalbe. 
Si-L aduc pe Dumnezeu 
florile dalbe, 
Sa va va mântuie de rau 
florile dalbe. 
Inima sa întarreasca, 
florile dalbe, 
Oamenii sa înfrateasca, 
florile dalbe. 
 
FETELE Bine aţi venit la noi Iar acum 
haideţi, poftiti! 
 Buni şi dragi colindători ! Luaţi loc, apoi 
serviţi! 

 Toată ziua am pregătit Bucate alese de pe 
masă, 
 Masă bună v-am gătit. Că sunteţi departe de 
casă. 
 
BAIEŢII Mulţumim că ne primiţi, Veste mare 
noi avem, 
 Suntem foarte fericiţi. Că-n oraşul Betleem, 
 Vrem să vă mai povestim S-a născut un 
copilaş 
 Şi să vă împărtăşim. Dulce, mic şi drăgălaş. 
COPIL 1 Dar nu orice copilaş,  
 S-a născut într-un salaş. 
 Ci este copilul sfânt 
 Coborât azi pe pământ. 
 
COPIL 2 Este Fiul Tatălui,  
 Domnului Dumnezeului, 
 De aceea îl iubim, 
 De Crăciun îl sărbătorim. 
 
FETELE Bucuroase noi primim , 
 Vestea din Ierusalim. 
 Că Mesia cel ales 
 Păcatele ne-a şters. 
 
COLIND: Am plecat sa colindăm  
Am plecat să colindăm  
 Domn, Domn să-nălţăm 
Când boierii nu-s acasă 
 Domn, Domn să-nălţăm 
C-au plecat la vânătoare 
 Domn, Domn să-nălţăm 
Să vâneze căprioare 
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 Domn, Domn să-nălţăm 
Căprioare n-au vânat 
 Domn, Domn să-nălţăm 
Ci-au vânat un iepuraş 
 Domn, Domn să-nălţăm 
Să facă din pielea lui 
 Domn, Domn să-nălţăm 
Veşmânt frumos Domnului, 
 Domn, Domn să-nălţăm 
POVESTITOR Dumnezeu aşa a vrut  
 Fiul Lui, Domnul Isus 
 Pe pământ să se nască 
 Să ne mântuiască. 
 Pe atunci porunc-a fost  
 Să se-nscrie la-mpărat 
 Cetăţenii toţi din stat. 
 Ceasul naşterii se-apropia,  
 Iosif si Maria 
 Căutat-au adăpost, dar n-au gasit. 
 Găsit-au doar un staul mic. 
 Stăpânul lui era Crăciun, 
 Era un om, dar nu prea bun 
 Pe Crăciuniţă tot striga  
 Şi câteodată o blestema:  
  
CRACIUN _Scoală-te tu, Crăciuniţă! 
 Şi adu-mi lapte în doiniţă. 
 Să mânânc, să mă gătesc  
 Că mâine sărbătoresc. 
 
POVESTITOR Chiar atunci pruncul Isus 
 Cu ajutorul Celui de sus. 
 Se născuse lângă vaci 
 Şi lângă oiţe dragi. 
 
CRĂCIUNIŢA (se miră) 
 
MARIA _Pace ţie Crăciuniţă! Azi e-un 
copilaş timid, 
 Vezi, am născut o luminiţă. Mâine –un 
împarat solid. 
 Ce-n curând va lumina Azi e un bebeluş  
plăpând, 
 Păcatele va ridica. Mâine rege pe pământ. 
 
POVESTITOR Bucuroasă ea fugi, 
 Lui Crăciun îi povesti: 
 
CRĂCIUNIŢA (aleargă la Crăciun)  
Ce bucurie, ce veselie! 
 Pe noi Crăciune 
 C-a venit pe lume. 

 La noi s-a născut  
 Domnul cel de sus 
 Domnul cerului  
 Si-al pământului. 
 Christos Domnul cel iubit  
 Cum de mult s-a prorocit. 
 
CRĂCIUN - Nu se poate mai femeie, 
 Nu vorbi prostii muiere! 
 Chiar la noi Mântuitorul , 
 Să se nască Creatorul? 
 
CRĂCIUNIŢA (îl ia de mână şi-l duce la 
Maria)-Hai covinge-te odata, 
 Că Maria Preacurata 
 A născut un copilaş, 
 Sfânt, dar mic şi drăgălaş. 
 
MARIA -Nu eşti sigur măi Crăciune, 
 C-ar putea veni pe lume 
 Domn Isus Mântuitor 
 Salvând a-l Său popor? 
  
 Chiar aşa s-a întâmplat. 
 Ȋn staul şi nu-n palat. 
 Fiul Său azi s-a născut 
 Slavă întru Cei de Sus. 
  
CRACIUN -Doamne, ce minunatie, 
 S-a-mplinit o prorocie! 
 Unsul Domnului-i aici, 
 Pentru mari si pentru mici. 
 
 Pentru omul păcătos  
 S-a născut Isus Christos, 
 Printre care sunt şi eu , 
 Mare e păcatul meu. 
 
 Dar de atunci voi fi om bun 
 Iarna voi umbla pe drum. 
 Ȋmpărţind la toţi copiii, 
 Cadouri şi bucurii. 
 
 
ȊNGER _ Slavă întru Cei de Sus  
 Lui Christos Domnul Isus! 
 Lui Christos, lui Dumnezeu  
 Ȋn oraşul Betleem! 
 
 Pe pământ pace,  
 Bucurie, veselie 
 La oameni bună-nvoire. 
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CRĂCIUNIŢA Doamne, mult îţi mulţumesc 
 De harul ce-l primesc! 
 Soţul mi-ai învrednicit 
 Şi e tare fericit.  
 
NORUL CĂLĂTOR  
 Tot pământul-n astă noapte 
 Laudă Numele Tău. 
 Şi cu mare bucurie 
 Lasă-mă să-ţi cânt şi eu. 
 Slavă Ţie, cinste Ţie 
 Flori de măr şi leru-i lin,  
 Sfânta naştere a Ta 
 Alunge orice suspin. 
 Te cântă copiii-n cor 
 Ȋngerii Te preslăvesc 
 Toată lauda e-a Ta,  
 Domn şi Fiu Dumnezeiesc. 
 
 ȊNGER Lină lumină coboară de sus, 
 Noaptea e sfântă se naşte Isus. 
 Stelele scapără bolta senină 
 Pământul şi cerul se-mbracă-n lumină. 
 Ȋngerii cântă imnul ceresc 
 Păstorilor taină sfântă vestesc. 
 
POVESTITOR :De atunci iarna când vine, 
 Isus se află şi la mine. 
 Ȋn fieştecare inimioară 
 De cu zori şi până-n seară. 
 Oamenii nu se bârfesc 
 Ba mai mult, ei se iubesc.  
 Tot aşa ca Fiul Sfânt 
 Când umbla pe-acest pământ.  
 

TOŢI Haideţi să mai colindăm  
 Sufletul să-l împăcăm! 
 Pe Dumnezeu Să-L slăvim 
 Pe Isus Să-L premărim. 
 
COLIND TREI PASTORI 
  
Trei pastori se intalnira 
Si asa se sfatuira 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Si asa se sfatuira: 
 
Haideti fratilor sa mergem 
Floricele sa culegem 
Raza soarelui, floarea soarelu 
Floricele sa culegem. 
 
Si sa facem o cununa 
S-o impletim cu voie buna 
Raza soarelui, floarea soarelu 
S-ompletim cu voie buna. 
 
Si s-o ducem lui Cristos 
Sa ne fie de folos 
Raza soarelui, floarea soarelu 
Sa ne fie de folos. 
 
2. La mulţi ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriţi! 
Zile senine şi fericire, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
 
2.Vă fie viaţa numai lumină 
Ca în lumină să dăinuiţi. 
 Pentru credinţă şi libertate, 
 La mulţi ani, să trăiţi 

 
Va dorim CRACIUN FERICIT si LA MULTI ANI!(toti copiii in cor) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINTII 

 
Prof.înv. preșc. Stan Lidia 

Școala Gimnazială Vasile Alecsandri 
Structură– Grădinița cu P.N. nr.58 

Brăila 
 
 În grădinițe sunt cuprinse forme speciale de activitate care au ca scop destinderea copiilor , 

crearea bunei dispozitii, fapt ce le dă acestora posibilitatea de a trece ușor de la o activitate la 
alta.Aceste activități se numesc extracurriculare. 

 Un loc aparte în cadrul activităților extracurriculare îl au serbările.Acestea se pot realiza în 
diferite ocazii, dar toate reprezintă un izvor de bucurii, satisfacții, bună dispoziție, antrenează copiii 
din punct de vedere fizic și psihic și care creează o atmosferă specifică. 

 Succesele acestor activități determină cadrele didactice să antreneze în defăsurarea lor și 
părinții, care pot veni cu idei deosebite, cu materiale ajutătoare sau sponsorizări după caz. 

 La serbarea de Moș Crăciun , după ce se discută cu părinții copiilor și se obține acordul 
acestora se pregătește programul artistic . Apoi se stabilește locul unde se va desfășura serbarea, se 
ornează sala de grupă sau alt spațiu ales. La ornarea spațiului sunt antrenați părinții pentru ca 
serbarea să nu devină istovitoare, stresantă, neconvențională. Părinții și educatoarea pregătesc 
costumația și gândesc în așa fel momentul pentru ca acesta să pătrundă în adâncul sufletului lor și 
care să le dea o satisfacție deosebită. 

 Pentru serbarea de 8 Martie sunt întrebați copiii ce ar dori să le ofere mamelor de ziua lor. 
Indiferent de ce vor pregăti copiii pentru mămici , lucrările vor fi realizate cu drag , cu multă iubire. 
De asemenea copiii vor prezenta și un program artistic la care sunt invitate mamele. Astfel mamele 
au trăit momente emoționante și au răsplătit copiii cu dulciuri, cu îmbrățișări și sărutări calde. 

 Când se apropie anotimpul vara se pot organiza evenimente in natură, parcuri, grădină 
zoologică , etc. Astfel părinții se pot preocupa de transportul copiilor până la locul stabilit, de 
pregătirea celor necesare pentru servirea mesei la iarbă verde și acolo putem realiza dramatizări, 
recitări de poezii, dansuri plăcute și îndrăgite și de cei mari dar și de cei mici. 

 Acest fel de activități creeză legături noi între copii, între părinți , bunici și cadrele didactice. 
 Tot în astfel de locuri se pot organiza întreceri între părinți și copii de căutare de obiecte, 

trasul funiei, sărituri peste obiecte, concurs de biciclete, triciclete, desene pe asfalt , jocuri cu 
mingea, etc. 

 Emoțiile și bucuriile comune trăite cu prilejul acestei experiențe i-au relaxat pe părinți și pe 
copii, au contribuit la închegarea colectivului , la întărirea relațiilor de prietenie dintre ei. 

 Prin aceste activități părinții și-au văzut copiii cum se comportă în colectivitate , cum 
participă la acțiunile comune, au putut aprecia rezistența copiilor lor la efort , reacțiile lor la nou și 
la necunoscut și mai ales cum au petrecut momente plăcute cu copiii lor. 

 Întâlnirile dintre copii, părinți, cadre didactice au oferit satisfacții uriașe și au contribuit la 
destinderea copiilor în mediul grădiniței, la realizarea unei atmosfere relaxate și constructive între 
grădiniță și familie , ceea ce a determinat ca și copiii să vină cu drag la grădiniță și să se manifeste 
fără inhibiții și timidități , ei au observat ce mult înseamnă dragostea , căldura sufletească , 
înțelegerea , respectul și toleranța, lucruri deosebit de importante pentru această primă experiență în 
afara familiei. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar STAN MARIA IOANA 
Liceul Tehnologic Jidvei 

Școala Gimnazială Veseuș 
 
Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalitaţii fiecărui individ. 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rȃnd familiei. Ceea ce 
învață copilul de la învățătoare poate să nu prezinte importanță dacă părinţii nu întăresc și nu 
valorifică suficient programul. Pentru ca activitatea desfășurată la școală să-şi dovedească eficienţa 
este necesar ca aceasta să se facă mai întâi cunoscută părinților şi ulterior să existe o colaborare 
strânsă între aceştia și învățătoare. Existenţa unor reguli cunoscute și fixate împreună ușurează 
efortul educativ. Dacă părinții sunt implicaţi în programul educativ, ei vor înţelege importanţa 
colaborării cu școala și îşi vor forma deprinderea de a se interesa și a sprijini activitatea pe care 
copilul o desfășoară aici. Îndatoririle învățătoarei sunt: să informeze părinţii privitor la standardele 
de creştere și dezvoltare a copiilor în funcție de vȃrsta, să asculte cu atenţie și să atribuie importanţa 
cuvenită informaţiilor primite de la părinţii copiilor, să facă cunoscut părinţilor scopul și conţinutul 
programului educativ, să acorde consiliere pe teme de educaţie. Părinții trebuie să informeze 
învățătoarea asupra comportamentului copilului în familie, să continue în familie programul 
educaţional propus de școală, să dea dovadă de perseverență în acţiunile educative, solicitând 
sprijinul cadrului didactic ori de câte ori este cazul. Modalitaţile de colaborare cu familia constau în: 
acţiuni de consiliere individuală și în grup pe teme de educaţie, implicarea în acţiuni 
extracurriculare cu copiii, realizarea unor activități demonstrative asistate de părinți.  

Părinții trebuie implicați permanent în activiatea școlii și nu doar când se ivesc probleme. Ei 
trebuie să cunoască permanent progresele făcute de coilul lor. Părinții trebuie încurajați să viziteze 
școala, să-i cunoască programele desfășurate, dar și să se simtă bineveniți. Dacă părintele va fi 
mulțumit de ceeea ce i se oferă, această mulțumire se va transmite și copilului, și el va fi bucuros să 
o frecventeze. 

Asigurarea unui parteneriat real între aceștia va duce implicit la o educație corectă a copiilor, 
la soluționarea problemelor care apar. Parteneriatul școlii cu familia implică informarea teoretică a 
părinților în probleme de psihopedagogie școlară. Învățătoarea poate avea discuții personale sau 
colective cu aceștia, dezbătând diverse teme. În urma discuțiilor pe o anumită temă părinții pot 
învăța unii de la alții cum să găsească soluții la probleme reale cu care se pot confrunta în familie. 
Părinții pot fi învățați să se joace diferite jocuri cu copiii lor, dar și cum să le citească o poveste. 
Părinții sunt partenerii și colaboratorii învățătoarelor în educație și nu specialiști. Putem elebora 
materiale sub formă de pliante conținând informații despre nivelul cunoștințelor și deprinderilor 
copilului la diferite vârste. Părerea părinților este importantă. Implicarea părinților în activitățile 
școlare ale copiilor pot merge până la implicarea lor în activitățile extrașcolare. Un părinte se poate 
considera împlinit atunci când împreună cu școala reușește să educe copilul astfel încât să aprecieze 
munca. Dialogul dintre școală și familie contribuie la defășurarea în bune condiții a procesului 
instructiv- educativ. Prin toate activitățile realizate în școală urmărim să-i facem pe copii să 
deosebească binele de rău. Să știe ce se cuvine șie ce nu se cuvine să facă, să fie toleranți. De la 
simple cunoștințe și fapte de viață trebuie să-i detrminăm pe copii să aibă atitudini personale 
participative, să-i învățăm că nu pot să trăiască singuri, ci numai împreună cu ceilalți. 

 
Bibliografie: 
1. Eduard Dăncilă, Ioan Dăncilă- Noi și copilul nostru ne pregătim pentru școală, 2003, 

Editura Edid; 
2. Anton Moisin- Arta educării copiilor și adolescenților în familie și școală, 2001, E.D.P., 

București. 
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Cei doi parteneri în educaţia copilului: şcoala şi familia 
 

Prof. Stanca Ecaterina Veronica 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Budeasa 

 
 O şcoală eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea 

identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi 
cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se 
dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional.Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi 
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de 
cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se 
realizează între: 

• instituţiile educaţiei: familie, scoală si comunitate; 
• agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei); 
• influentele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 
 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc 

părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei 
şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în 
care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.Tot în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea 
armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie .  

 Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai 
profitabilă pentru toti cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte 
va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este 
fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor 
cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. Şcoala este 
instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul 
decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la 
viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv 
în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi  

 Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
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descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către 
copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: prezenţa la şedinţe şi lectorate; asistarea 
elevilor în efectuarea temelor; participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; organizarea 
unor expoziţii, serbări, excursii; organizarea unui colţ verde în şcoală; atragerea unor fonduri pentru 
şcoală; susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 

 O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi 
blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează 
evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura comportamentului. Factori care favorizează 
comunicarea: transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă 
părinţilor; evitarea analizării critice sau blamării părintelui; mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele, evitarea 
subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; rezolvarea 
problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ; sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a 
schimba atitudinea negativă a elevului. Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, 
un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Asadar, 
e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 
strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie 
este determinantă în educarea copiilor. 

 Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi 
de a stimula calitatea de om . Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi 
. În acestă oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a 
responsabilităţii, de descoperire a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională. 
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Împreună la Atelierul de Crăciun 
 

Prof. Înv. Preșcolar Stanciu Adina 
GPP Nr.45, Oradea 

 
Cu toții știm că familia este factorul primordial în educarea copiilor și educația începe în 

familie, de aceea legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să fie una strânsă pe tot 
parcursul anului, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viață al copilului pentru o bună 
colaborare.  

De-a lungul timpului am observat că părinții apreciază tot mai mult acțiunile pe care acețtia le 
desfăsoară alături de copii în cadrul activităților organizate la gradiniță, iar continuarea de către 
familie a activităților desfășurate în grădiniță și acasă nu fac decât să ducă la o mai bună formare a 
copilului preșcolar.  

În apropierea sărbătorilor de iarnă, atât părinții cât și copiii așteaptă cu nerăbdare organizarea 
activităților în cinstea sărbătorilor de iarnă.  

La grupa noastră au fost apreciate serbările de Crăciun însă în acest an am organizat Atelierul 
de Crăciun, la care au participat activ și părinții și copiii. A fost o mare bucurie când fiecare părinte 
și-a luat copilul de mână și aranjați lejer in jurul bradului au cântat coline, cântece de iarnă și au 
recitat cu entuziasm poezii specifice sezonului. Copiii au pregătit cu drag pentru părinții lor 
cântecelele: ,,Seară de iarnă”; ,,Clopoței, clopoței” ; ,,Moș Crăciun ce drag ne ești!”; ,, Fulgi de 
nea!” și au recitat poeziile - ,,În așteptarea lui Moș Crăciun”; ,,Cling, Cling, Cling prin gerul iernii”; 
,,Vine Moș Crăciun”; ,,Fulgișorii de zapadă”; ,,Moșul prin nămeți”. Părinții au răspuns frumos 
copiilor cu colindele ,,Steaua sus răsare” și ,,Am plecat să colindăm”, lucrând apoi cu entuziasm în 
atelier aranjamente de Crăciun.  

Activitatea a fost desfășurată cu succes și toată lumea a fost încântată de rezultatul final și de 
atmosfera creată cu această ocazie a Sărbătorilor de iarnă. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1239



IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
prof. înv. primar Stanciu Ana 

 
 „Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca 

azi” (Boutin şi During, 1994) 
 Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă și a 
sentimentelor. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care 
se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi 
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc 
părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, 
părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii. Activitatea 
educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul 
o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor joacă un rol important în 
cadrul intervenţiei şcolare. 

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că unicul subiect este copilul. Astfel, 
cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel 
să-l motiveze şi să-l ajute.  

 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 
este factorul decisiv şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia 
parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii 
rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului 
educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 
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Importanţa serbărilor şcolare 
 

Prof.înv.primar Stanciu Camelia 
Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov 

 
 Serbarea reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale 

elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc 
,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu–le viaţa, făcând–o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare. Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu 
sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă. Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne 
bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui . 

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, lucruri, creează buna dispoziţie, 
favorizează dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă 
în conţinutul artistic prezentat precum şi în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej 
.De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea 
colectivului de copii, îi învaţă să trăiasca în grup, să se încadreze într-o disciplina fermă .Prin 
organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Activităţile artistice contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor, îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoţii 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări şi emoţii. De asemenea, munca laolaltă 
contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere al fiecărui copil şi al întregului colectiv prin dorinţe 
comune de a obţine rezultate bune, favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul 
repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. 

 Contactul cu un public prezent în număr mare sau mai mic la serbările din şcoală, trezeşte în 
copii energia latentă, exigenţa în fiecare de a învinge greutăţile ivite, de a-şi stăpâni timiditatea, le 
cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune, iar pregătirea din timpul repetiţiilor 
contribuie la stimularea interesului pentru muncă şi a disciplinei muncii îndeplinite cu 
conştinciozitate. 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Ele au o mare contribuţie în 
dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 
De asemenea prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună 

1241



şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Alegerea din timp a materialului şi 
ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de 
activitate extraşcolară. În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă 
conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale 
de cunoaştere, de nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și 
destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară 
fiecărui copil, pe de altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea 
armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, 
accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini, reprezintă toate, elemente 
importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările şcolare 
contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând 
şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această 
formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cât si pentru 
părinţi,întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul 
serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor şi 
condiţiilor locale. 
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PARTENERIATUL GRADINITA – FAMILIE 
 

Educ. Stanciu Carmen-Alexandra 
Gradinita cu program prelungit “Junior” Slobozia,Ialomita 

 
 Intr-o societate care evolueaza sub imperativul schimbarilor permanente in toate domeniile, 

care solicita individului abilitati de adaptare rapida la situatii noi, educatia trebuie sa raspunda in 
primul rand nevoilor individuale, asigurand in acelasi timp sansele de integrare si dezvoltare sociala 
personala.  

Una din parghiile de interventie care actioneaza la nivelul educatiei prescolare si care pot 
sustine acest deziderat, este dezvoltarea unei relatii parteneriale gradinita-familie, definite printr-o 
comunicare reala, constructiva in interesul copilului. 

 Practica participarii parintilor la educatia copilului prescolar in mediul familial si unitatea de 
invatamant, se dovedeste a fi focalizata preponderent pe elemente de asigurare a securitatii 
personale, a starii de sanatate, pe satisfacerea trebuintelor primare, fiind mai putin orientate spre 
implicarea in educatia copilului. 

 Daca nu se intervine printr-un program de consiliere a parintilor, de informare privind 
modalitatile concrete prin care pot participa la educatia copilului prescolar, sarcina formarii si 
educarii acestuia cazand numai in responsabilitatea gradinitei, aceasta nu-si va putea atinge 
scopurile educationale, la standardele propuse, indiferent de calitatea serviciilor educationale 
oferite. 

 Avand drept argument cele mentionate mai sus, in anul scolar prezent am elaborat un 
parteneriat gradinita-familie avand ca scop principal sprijinirea parintilor pentru constientizarea si 
asumarea rolului lor educational prin implicarea lor in formarea si dezvoltarea personalitatii 
copilului pentru integrarea lui in viata sociala. 

 Obiectivele pe care le urmarim in cadrul acestui parteneriat sunt : 
• Intelegerea rolului pe care il are relatia gradinita – familie, in dezvoltarea armonioasa si 

progresul educational al copilului; 
• Informarea parintilor cu privire la caracteristicile psihofizice ale copilului prescolar; 
• Familiarizarea parintilor cu metodele si procedeele educative; 
• Motivarea parintilor pentru implicarea cat mai activa in activitatea desfasurata de copii in 

cadrul gradinitei; 
• Implicarea parintilor in activitatile gradinitei ori de cate ori este nevoie; 
• Consilierea parintilor saptamanal; 
• Activitati de voluntariat din partea parintilor copiilor. 
 Pentru indeplinirea acestor obiective vom folosi metode si tehnici de lucru precum: studiul de 

caz, seminarii de informare, dezbateri, actiuni extracurriculare si de voluntariat impreuna cu 
parintii, expozitii, serbari, sedinte de consiliere a parintilor. 

 Dintre actiunile propuse amintim : 
• Evaluarea proiectului tematic „Toamna si bogatiile ei”- Carnavalul toamnei – program 

artistic; 
• Daruind suntem mai buni – actiune de voluntariat; 
• Martisorul, simbol drag – atelier de lucru; 
• Ziua Pamantului - activitate ecologica; 
• Sunt pregatit de scoala – activitate demonstrativa; 
• Programul zilnic al copilului la gradinita si acasa – material informational si dezbatere ; 
• Eu si copilul meu – relatari, expuneri, dezbateri ; 
• Jocul si jucariile copilului meu – dezbateri tip masa rotunda ; 
• Influentele tehnologiei asupra copiilor – referat, dezbateri ; 
• Podoabe pentru pomul de Craciun – activitate practica impreuna cu prescolarii si parintii ; 
• Traditii si obiceiuri de iarna – program artistic ; 
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• Cand si cum e bine sa recompensam/sanctionam copilul ? – dezbatere, sugestii ; 
• Fii un model pentru copilul tau ! – activitate demonstrativa a parintilor. 
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Ehipa școală- familie, garanție a succesului școlar 
 

Stanciu Corina-Maria 
Liceul Teoretic “Radu Vlădescu “Pătârlagele 

 
 

 Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare si dezvoltare a 
personaliății, dus la îndeplinire de echipa didactică .Ca societatea sa fie umana si eficienta are nevoie de 
grupuri sociale, colectivitati in care se coopereaza, promovand coeziunea si solidaritatea, in care membrii nu 
sunt fiinte uniformizate, pasive si conforme, ci personalitati autonome, cu initiative, care isi asuma 
responsabilitati pentru ei insisi si pentru ceilalti .Invatatorul trebuie sa fie constient de rolul si contributia sa 
in formarea comportamentului democratic si atitudinii disciplinate a elevilor sai . 

 Ca educator incerc de fiecare data sa scot in evidenta valoarea educativa a textelor literare , sau in 
orice activitate cand aceasta se impune, consider ca reusita in cadrul procesului educational depinde de cum 
stii sa te implicit in faptul ca intreaga comunitate sa-si aduca contributia pentru realizarea unei educarii 
valorice .Scoala nu poate sa ramana izolata , ea trebuie sa se integreze sis a patrunda in spiritual comunitar , 
caci comunitatea nu inseamna altceva decat sa fii sis a te simti in contact cu ceilalti. 

 Desi colaborarea cu familia este strans legata, unii parinti nu se implica suficient, lasand totul pe 
seama scolii, considerand ca scoala este cea care are sarcina sa-I educe pe copii, ea este responsabila de tot . 

 A educa inseamna a adapta copilul la mediul social adult tinand seama de natura sa proprie, de 
posibilitatile individuale de asimilare, inseamna a face apel la mijloacele, metodele si procedeele care 
corespund trebuintelor copilului .A face educatie nu este un divertisment .A educa inseamna rabdare , 
inseamna o munca cotidiana continua.In orice moment trebuie sa stim sa o luam de la capat. 

 Consider ca atragandu-i si pe ceilalti factori educativi din comunitate prin responsabilizarea lor in 
realizarea educatiei copiilor nu avem decat de castigat , deoarece nu putem ramane impasibili la felul cum se 
comporta elevii in afara scolii, la cum vorbesc ei cu cei din jurul lor, la modul in care actioneaza in variate 
situatii.Avand un scop comun ,obiective ce trebuie realizate , directii de activitate commune ,toti avem de 
castigat: 

*invatatorul , care studiaza mai atent mediul educational si cauta sa imbine strategiile didactice 
opportune , stabileste si dezvolta noi relatii de colaborare cu partenerii educative din comunitatea locala, isi 
fuidizeaza fluxul communicational ; 

*elevii care pot fi atrasi mai usor in dialog-deoarece au incredere ca nu sunt singuri si se manifesta ca 
niste parteneri asa cum sunt invatati ; 

*parintii , care se implica in managementul clasei , stabilesc noi relatii sociale , isi aduc aportul in 
solutionarea sau medierea situatiilor de criza ; 

*ceilalti factori educative cunosc mai indeaproape sistemul educational ,isi adapteaza practicile proprii 
la nevoile cerintele pedagogice ale elevilor. 

 Parteneriatul este rezultatul unei tranzactii in plan afectiv-atitudinal ,se bazeaza pe trebuinta fireasca , 
pe care orice om o are , de a respecta si de a fi respectat .Gradul reusitei personale este reusita activitatilor 
collective , performanta colectiva . 

 Munca in parteneriat faciliteaza inlaturarea barierelor de comunicare dintre participanti , clarifica 
problemele educative .Grupul se solidarizeaza pentru atingerea obiectivelor educationale ,iar rolul 
conducatorului ii revine educatorului .El este cel ce trebuie sa detina intre competentele sale pe aceea de a 
gestiona cantitatea si calitatea relatiilor. 

 Cei mai apropiati asociati educative ai scolii au fost ,sunt si vor fi parintii elevilor .Ce poate face 
familia , pentru ca ea educa numai ca parinti si ca oameni ,ci ca membri ai unei colectivitati in mijlocul 
careia se creeaza o infinitate de situatii care contribuie la formarea dinamismului socio-afective?  

 
Bibliografie 
Vrasmas E.(2004),Educatia si consilierea parintilor ,Ed. Aramis,Bucuresti. 
Stanciulescu E.,(2003),Sociologia educatiei familial ,Ed. Polirom ,Iasi.  
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Prof. Stanciu Dana-Georgeta 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Caransebeş 

 
Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de 

aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Educaţia în familie 
are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii sunt datori să 
crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi pregătirea profesională a 
acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru 
realizându-se prin formarea dupa un anumit ideal de personalitate. A fi părinte în sec. XXI, într-o 
periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificilă. 
Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 
generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării 
copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.  

Întrucât familia şi grǎdiniţa sunt factori educativi de mare însemnǎtate şi ceea ce realizeazǎ 
unul depinde de celǎlalt, este firesc ca între aceşti factori sǎ se realizeze o strânsǎ unitate de cerinţe 
şi exigenţe. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. 
Necesitatea colaborǎii strânse între grǎdiniţǎ şi familie este dictatǎ de rolul deosebit de mare pe care 
îl joacǎ aceasta din urmǎ în educarea copilului. Încǎ de la naşterea copilului, familia exercitǎ o 
influenţǎ considerabilǎ asupra dezvoltǎrii sale fizice, intelectuale, sociale şi morale. Nu întâmplǎtor, 
înţelepciunea poporului nostru subliniazǎ însemnǎtatea „celor 7 ani de acasa” 

Ca primă veriga a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte 
importantă în educaţia din copilărie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, 
din familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din 
jur. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, 
idei, concepţii.  

Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi 
al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. Funcţia 
principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de 
comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. 
Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump pentru fiecare 
membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi 
înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. 

 De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi 
colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice 
mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la 
clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 
Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluatori ai 
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din 
care face parte.  

 Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicată 
de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborării cu grădiniţa şi 
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conştientă, interesantă 
şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin 
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modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii 
ca parte importantă a educaţiei sale.  

 Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordonate noi tot ce s-a făcut şi s-a 
realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna 
dreptate, cel mai mare dascăl!  

 
BIBLIOGRAFIE:  
 Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti,Editura „Aramis”,2 

002; Ecaterina Adina Vrăşmaş,Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro 
Humanitate,1999;  

Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilorStern,H.H.,Educaţia 
părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica,1972 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar. Stanciu Dobrița 
Școala Gimnazială nr. 1 Comana 

 
 Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 

Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia.Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui 
copil (părinte, bunic, învățător) ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi 
să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui.Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe 
parcursul vieţii, specialiştii, printre care Daniel Goleman, ,,Inteligenţa emoţională”, spun că există 
şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 
în demersul său spre cunoaştere şi devenire;  

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou;  
Intenţia – pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 

Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii;   
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi;  
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente;  
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi 
educatorii lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. Școala trebuie 
să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în 
incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi 
care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii 
diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la 
diferite proiecte.  

Voi enumera câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 
 Lecţia, principala formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 

învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Învățătorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii etc.. Astfel familia se va 
simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum 
se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de învățător, de ceilalţi colegi. 
Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă   

Vizita este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care învățătorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte 
şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său.  

Excursia, o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii.Este o oportunitate pentru părinţi de a 
cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte 
copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei 
fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu 
profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii.  
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Şedinţele cu părinţii sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de 
două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a 
copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor.  

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale 
oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în 
relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către învățător, iar învățătorul poate afla multe aspecte din 
viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte.  

Serbările şcolare sunt evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor 
piese de teatru reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia 
de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o 
sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, de 
sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în 
condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor 
timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi 
părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
Gradinita PP Ploiestiori, 

struc. Scoala Gimnaziala "Radu Tudoran", Blejoi, Prahova. 
PIPP Stancu Elena Veronica 

 
,,Un copil este ca o sămȃnta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită 
de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci 
în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea 

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare armonioasă. Părinţii sunt 
datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătura şi pregătirea 
profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în 
societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. 

e la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor 
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul 
de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de 
activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi 
extracurriculare. 

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator 
ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului 
din care face parte.  

Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. În serbări însă nu se urmăresc 
doar aspecte care țin de educarea limbajului, ci și deprinderile motrice; capacitatea fiecărui copil de 
a executa exerciții euristice, coordonându-și mișcările corporale cu ritmul muzicii sau cu ritmul 
exprimării verbale și mesajul transmis; capacitatea de a executa pași de dans popular, modern sau 
clasic, devenind coordonare, ritm și o bună orientare spațială. Sunt verificate și capacitatea de a 
interpreta un cântec, de a reda corect linia melodică, dar și de a cânta concomitent cu ceilalți copii. 

Prin urmare, serbarea verifică o paletă largă de abilitați ale preșcolarilor, oferindu-i 
educatoarei indicii clare despre propria activitate. Serbarea este un prilej de bucurie, emoție, bună 
dispoziție pentru copii și părinți, iar momentul în care micuții se pun în valoare și își folosesc 
imaginația, mimica, dicția este un adevărat spectacol. 

Anul acesta serbarea de Crăciun am transformat–o ȋntr–o şezatoare alături de părinţi. Copiii 
au fost ȋmbrăcaţi in costume naţionale şi părinţii ȋn ie.  

Locul desfăşurării a fost Căminul Cultural din sat, un loc spaţios unde am amenajat ȋn mod 
tradiţional: carpete, covoare, coşuri ȋmpletite cu fructe, covrigi, bomboane. Copiii au spus glume 
sub formă de poezii, strigături, au cȃntat ȋmpreuna cu părinţii colinde. Părinţii au povestit ȋntȃmplari 
din copilăria lor, a părinţilor lor şi , ȋn timpul acesta, fiecare familie a desfaşurat activităţi 
meşteşugăresti: tors, ȋmpletit, cusut, au curaţat porumb. Ȋn timp ce lucrau, mămicile au prezentat 
materialele , etapele de lucru şi produsul finit. Copiii au fost captivaţi de activităţi, de materiale şi 
intrumente şi au ȋncercat şi ei să faca ceva. Atmosfera a fost de o adevarată şezătoare, au servit suc 
din oale de pămȃnt . 

Educatoarele au realizat decorul cu ajutorul părinţilor, aceştia au adus materiale tradiţionale 
dar au şi muncit . 

Scopul acestei activităţi a fost de a "arăta" copiilor o bucata din satul tradiţional, din familia 
credincioasă, cu frică de Dumnezeu şi valori morale pozitive şi consolidate.  

1250



Dar, tot prin această activitate, am ȋncercat să le reamintesc părinţilor copilăria de altădată, 
obiceiurile pe care le respectam şi multe alte amintiri trăite de generaţia noastră. Consider obiectivul 
atins deoarece părinţii şi–au adus aminte cu drag. 
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PREZENTAREA PROGRAMULUI EDUCATIV PENTRU 
SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 

SERBAREA ȘCOLARĂ - 
 

Prof. înv. primar - STĂNICĂ CARMEN 
Școala Gimnazială Cricov Valea Lungă , Dâmbovița 

 
„Copilăria este lumea miracolului și a magiei…” 
  Eugen Ionescu  
Această ”lume a miracolului și a magiei” are nevoie de celebrare, de sărbătoare , unde să se 

manifeste , să râdă , să danseze, să recite, să interpreteze roluri, să se costumeze, să fie aplaudată, 
omagiată, felicitată … Copilăria are nevoie să intre în pielea personajelor sale de poveste, să fie 
eroul cel viteaz sau zmeul cel fioros ca să înțeleagă mai bine lupta dintre Bine și Rău…  

De aceea SERBAREA ȘCOLARĂ este modalitatea cea mai potrivită și cea mai așteptată cu 
entuziasm, de fiecare dată, pentru de a sărbători COPILĂRIA ! 

SERBAREA ȘCOLARĂ în sine este o mare sărbătoare de lumină și culoare, de costume care 
mai de care mai deosebite, de glasuri vesele de copii, de râsete și veselie fără limite. La această 
sărbătoare, copilul poate să fie personajul preferat și poate fi admirat în toată splendoarea sa, de 
toată familia – mama, tata, sora, fratele, bunica, bunicul, mătușa, unchiul … 

În cadrul unei SERBĂRI ȘCOLARE copiii își pun în valoare imaginaţia şi creativitatea , 
deprinderea de a recita și de a interpreta roluri, abilitatea de a intra în pielea unor personaje pentru a 
le da viață și credibilitate pe scenă, toate acestea dezvoltând gustul și dragostea de frumos, 
aptitudinile pentru arte. În acest sens, SERBĂRILE ȘCOLARE contribuie la stabilirea unei legături 
între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Pe de altă parte, înţelegând şi memorând poezii și texte ale 
scenetelor sau cântece, copiii își dezvoltă memoria şi limbajul, această formă de învăţare fiind 
condiţionată și de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic care urmează a fi interpretat trebuie să fie ușor de memorat, vesel, haios, 
plăcut, educativ, toate acestea pentru a-i ajuta pe cei mici să-l redea cu plăcere și entuziasm într-un 
decor deosebit, într-o ținută de sărbătoare și pe un fond muzical adecvat. 

Serbarea ”Magia Crăciunului” are personaje - fulgi de nea strălucitori, oameni de zăpadă 
haioși, brazi de Crăciun, îngeri diafani, Crăciunițe vesele – tocmai pentru a împărtăși spiritul 
Crăciunului cu toți cei din sala de spectacol și a vesti venirea Crăciunului - marea sărbătoare a 
Nașterii Domnului Iisus Hristos.  

Serbarea ”Spiridușii Moșului” reușește să adune pe scenă pe toți spiridușii cei verzi și 
ghiduși ai Moșului Crăciun. Aceștia îl ajută pe bătrânelul cel simpatic să citească , una câte una, 
scrisorile purtătoare a celor mai arzătoare dorințe ale copiilor . Veselia cu care aceștia interpretează 
rolurile de mesageri ai lui Crăciun cel Bun, care dăruiește jucării tuturor celor mici, aduce o imensă 
bucurie , atât în sufletele lor mici, cât și în ale spectatorilor prezenți în sală.  

Serbarea ”Datinile la români” reunește esența neamului românesc și a datinei străbune ce nu 
trebuie uitată, ci transmisă din generație în generație și păstrată în inimile pure ale copiilor , prin 
împletirea colindelor cu obiceiuri de Crăciun – Steaua , vestitoarea Nașterii pruncului Iisus, uratul 
pe la case, din poartă-n poartă, Plugușorul – aducător de belșug, Capra cea săltăreață . Frumusețea 
costumelor populare , glasul cristalin al copiilor, cântând colinde, jocul nevinovat al Caprei sau 
Plugușorului , aduc atmosfera de sărbătoare, de Crăciun la o serbare de Crăciun …  

Toate aceste serbări, sărbători ale sufletelor lor mici de copii, aduc lumină în viața lor și dau 
aripi imaginației, entuziasmului, stimulând gândirea creatoare. 

SERBĂRILE copilăriei rămân în amintirile de peste an ca acele momente de maximă bucurie, 
de evadare într-o lume magică, a veselie și bunei dispoziții , atât pentru copii, cât si pentru părinții 
acestora. 
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Serbările școlare și importanța lor 
 

Prof. înv. primar STĂNICĂ MARIA, 
Școala Gimnazială Nr. 10, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă și proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau dascăl. De ce organizăm serbări? 

 Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă,copilul îşi perfecţionează 
deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile 
pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la 
construirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările de Crăciun sunt prilej de mare bucurie pentru copii, până pe la 8-9 ani când ei 
„cred” în existența „moșului”. Învață colinde, învață cu emoție rolurile ca să-l impresioneze pe Moș 
Crăciun și să primească darurile mult sperate. Unii sunt dezinvolți, merg lângă Moș Crăciun, 
dialoghează cu el, alții sunt retrași, nu comunică, dar așteaptă și ei cu sufletul la gură darurile. 

La aceste serbări este importantă și implicarea părinților în cumpărarea darurilor și în 
organizarea micii petreceri de după. Țin minte multă vreme ce tort au servit sau locația în care a 
avut loc serbarea. 

Serbările de sfârșit de an sunt iarăși prilej de emoții. Pentru cei silitori tot anul, diplomele 
primite sunt motiv de mândrie pentru ei și pentru familie. Pentru cei cu rezultate mai puțin bune, 
momentul primirii diplomelor este mai greu de suportat și este greu de gestionat emoțiile. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul 
serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și 
condițiilor locale. 

 
Bibliografie: 
- Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 

aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
- Sorina Sav, „Tradițiile si obiceiurile românești, Editura Nico, 2004 
Revista învățământ primar,nr.2-3/2004, Editura Miniped primar. 
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Importanța activităților educative în partenariat cu părinții 
 

Profesor Învăţământ Primar 
Stănulescu Loredana 

Colegiul Tehnic Mătăsari 
 
Locul şi rolul activităţilor educative pentru copii 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens .  
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

 
Bibliografie :  
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 
Bucureşti, 2002, pg. 87;  

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line:  

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof..înv.primar:STĂNULESCU MARCELA 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Costescu”, Bolboși 
 
Colaborarea eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional. Educaţia 

este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este 
absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia : 

• în domeniul învăţării elevului ; 
• în domeniul comportamentului ; 
• în domeniul dezvoltării fizice ; 
• în domeniul dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ; 
• în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, deprinderilor igienico – sanitare; 
• în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afara 

clasei şi a şcolii. 
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de 

vedere: fizic, intelectual, moral, estetic. Pe parcursul mai multor ani de muncă la catedră mi-am pus 
mai multe întrebări legate de relaţia dintre şcoală şi familie. O întrebare a fost aceasta: ,,Cum am 
îmbunătăţit eu relaţia şcoală – familie?” Această relaţie s-a îmbunătăţit printr-un parteneriat 
adevărat între şcoală şi familie. Acest parteneriat a urmărit să atingă următoarele obiective : 

• realizarea unei comunicări optime între părinţi şi învăţător ; 
• înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală – familie ; 
• creşterea gradului de implicare a parinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare ; 
• schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală ; 
• cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor ; 
• învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune : 

elevi-părinţi-învăţători. 
 Am coordonat activitatea extrașcolară din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Costescu”, 

Bolboși mai mulți ani și de aceea m-am ferit de o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă 
a potenţialului educativ al activităţilor extraşcolare. Am luat în calcul și influența educaţiei 
informale , dar şi tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive 
din zona informalului, altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. Elevii devin din simple obiecte 
ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale propriei lor formări. Acestora trebuie 
să li se adreseze învățătorul atunci când își proiectează activități extrașcolare. Responsabilitatea de 
manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută 
importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

  Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii 
şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
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unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică.  

 Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor 
împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa Pregătitoare. Prin acest proiect urmăresc 
promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului 
în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile 
proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup;  
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 
elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 
aleasă.  

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

  În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005 
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PĂRINȚII - PRIMII DASCĂLI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

Profesor Stavăr Vergea Izabela 
Colegiul Național de Arte,,Regina Maria" 
Localitatea Constanța, Județul Constanța 

 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind 
în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, 
asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt 
situaţii în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare 
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 
afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. În general, comportamentul 
parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte 
pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. 

  Mulţi părinţi socotesc că vârsta de 6–7 ani, când copiii lor calcă pentru prima oară pragul 
şcolii, este o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. 
Dimpotrivă, acum rolul lor se dublează: acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în 
care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai 
comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. 
Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe mai mari la 
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). 
Gradul de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 
sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. 
Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este 
un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Sunt situaţii în 
care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din lipsa de experienţă, fie din 
lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin efortul părinţilor, fie 
prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe cazuri profesorii cred că 
părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii consideră că profesorii sunt prea distanţi 
şi nu se implică suficient. Comunicarea eficientă dintre profesori şi părinţi se reflectă în dezvoltarea 
copiilor. Responsabilitatea educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: şcoală – 
familie. Implicarea părinţilor ar putea aduce următoarele beneficii: ¬ Creşte stima de sine a 
copiilor. ¬ Îmbunătăţeşte relaţia părinte – copil. ¬ Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală 

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, 
vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole 
de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:înglobează 
activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 
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specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, 
etc.);au rol complementar celui al școlii; 

dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate;oferă 
posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

 
Bibliografie: 
https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/ 
http://sspt.md/biblioteca/carti/educatia-parintilor-.pdf 
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TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE POPULARE  
ÎN SERBĂRILE PREŞCOLARILOR 

 
Educatoare, STAVRE TUDORIȚA 

Școala Gimnazială ”Constantin Găvenea”Tulcea 
 
Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii, 

reuşim, ca educatori, să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi 
rolul important pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste 
tradiţiile au dăinuit peste timp. Prin conţinutul serbărilor, îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi 
conţinutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor 
artistice individuale. Cu acest prilej, introducem copiii în lumea frumoasă a cântecului, dansului, 
poeziei, poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor practicate la unele evenimente 
tradiţionale – Crăciunul, Paştele, Moş Nicolae etc -, copiii având posibilitatea să cunoască 
frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, armonia limbii 
române. Textele cântecelor şi poeziilor, colindelor, pluguşorului, sorcovei transmit urările de bine în 
legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Astfel, copiii îşi 
îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zixători şi strigături, pătrund în tainele 
limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paşte. 
Ca îndrumători, încercăm să transmitem, din generaţie în generaţie, portul, graiul, obiceiurile şi 
datinile, aşa cum le-am moştenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor 
populare şi a obiceiurilor româneşti o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii, 
care creează copiilor o stare de bună dispoziţie, necesară atât dezvoltării psihice, fizice, cât şi 
estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri: cântăreţ, dansator, povestitor, creator de 
obiecte artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi astfel o serie de abilităţi artistice. 

Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând, prin conţinutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru 
realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Astfel, pregătirea şi participarea la serbări este acţiunea 
în care copilul se obişnuieşte să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. Serbările aduc 
lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o atmosferă plină de plăcere şi bucurie. 

Pentru copii, ele reprezintă o distracţie, un joc, o activitate relaxantă, iar pentru educator 
constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii.  Pentru a 
realiza o serbare reuşită, care să respecte tradiţiile şi obcieiurile de Crăciun, îi implicăm pe copii în 
interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Primele semne ale Sărbătorii Naşterii Domnului le dau grupurile de colindători, care pornesc 
din casă în casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi 
prosperitate. Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie, care conţin mesaje speciale 
(religioase sau satirice) la adresa celor uraţi. Colindătorii vestesc naşterea Domnului, urează 
gazdelor sănătate şi bucurie şi primesc în schimb cozonac, prăjiturile, covrigi, nuci, mere şi chiar 
colăcei. Poporul român posedă o colecţie variată şi bogată de colinde, cele mai cunoscute şi 
apreciate fiind: „O, ce veste minunată”, „Steaua”, „Trei păstori”, „La Vifleim colo-n jos”, „Cântec 
de Crăciun”, „Aseară pe înserat”. 

Interpretând jocul caprei, jocul ursului, cântece şi colinde, recitând versuri cu o conotaţie 
religioasă, copiii descoperă şi preţuiesc tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de 
iarnă. 

„Capra” este, de fapt, un copil mascat, ascuns sub un costum larg şi colorat, care ţine deasupra 
capului un băţ în vârful căruia este cioplit un fel de capră. „Falca” de jos a „caprei” este mobilă, 
astfel încât gura acesteia se poate închide sau deschide, dar mai ales poate „clămpăni”, făcând un 
zgomot specific. În jurul caprei cântă şi dansează alţi copii colindători mascaţi şi costumaţi specific, 
unii dintre aceştia având fluiere şi tobe. 
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Asemănător cu „Capra” este obiceiul de a umbla cu „Ursul”. Jocul ursului are ca personaje 
ursul, ursarul şi fluierarul. Ursul este întruchipat de un copil care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate 
blana unui astfel de animal, având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. În timp ce ursul mormăie şi 
joacă în ritmul tobelor şi al fluierăturilor, ursul strigă: „Joacă bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu 
măsline”. „Ursul” este însoţit de un grup de colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse 
animale sau personaje şi care îi aţâtă prin strigături. 

De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu Steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la 
toate popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească de steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi 
care i-a călăuzit pe cei trei magi. Micul cor al stelarilor cântă versuri religioase despre naşterea lui 
Iisus: „Steaua sus răsare”, „În oraşul Vitleem”, „Trei crai de la est”. 

Obiceiul Pluguşorului este legat de speranţa fertilităţii, versurile sale prezentând practicile 
agricole şi urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice: colaci, 
fructe sau bani. În ajunul Anului Nou, cetele de copii urează purtând bice (harapnice) din care 
pocnesc, buhaie (un instrument specific), clopoţei, tălăngi etc. 

Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineaţa zilei de 1 ianuarie copiii, dar şi cei mari, 
merg şi sorcovesc gazdele, dar și seamănă, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le aruncă în 
casă şi asupra celor din casă. Versurile însoţite de urări specifice diferă de la o zonă la alta: 
„Sorcova, vesela / Să trăiţi, să-mbătrâniţi / Ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir / Tare ca 
piatra, iute ca săgeata / Tare ca fierul, iute ca oţelul / La anul şi la mulţi ani”, sau, o variantă mai 
scurtă „Sorcova vesela / Să trăiţi, să înfloriţi / Ca merii, ca perii, în mijlocul verii / Ca toamna cea 
bogată de toate-mbelşugată / La anul şi la mulţi ani”. 

În cadrul serbării de iarnă, momentul cel mai îndrăgit de copii este sosirea lui Moş Crăciun, 
care aduce daruri pe care le împarte copiilor. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 
gândiţi-vă că priviţi pentru un moment, oglinda şi sufletul acestui popor, care a considerat păstrarea 
tradiţiei o datorie şi o onoare. 

 
Bibliografie: 
Irina Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998 
Boris Crăciun, Vine iarăşi Moş Crăciun, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2001 
Ion Apostol Popescu, Studiu de folclor şi artă populară, Revista Învăţământul preşcolar nr. 

1-2, 2000 
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FRUMUSEȚEA CRĂCIUNULUI – 
INSPIRAȚIE PENTRU NOI TOȚI, CEI MAI MICI SAU ... MAI MARI! 

 
COLEGIUL TEHNIC „MIHAIL STURDZA”, IAȘI 

PROFESOR: ANDREIA STECLARU 
 
E iarnă! Nu tuturor le place acest anotimp, mai ales din cauza frigului. Dar, fără îndoială, este 

anotimpul cel mai așteptat, de noi toți, fie copii, fie maturi! Este luna mirajului Nașterii Domnului, 
sărbătorită de veacuri în toată lumea creștină, din care facem și noi parte. 

Poate, în mod nedrept, nu întotdeauna ne gândim să facem asocierea sărbătorilor de iarnă, ca 
formă de petrecere, cu evenimentul religios ce a avut loc acum peste 2000 de ani în urmă; dar 
bucuria acestor sărbători, trăită de noi toți, este amplificată de dorința și emoția așteptării primirii 
DARURILOR ce sunt pregătite de cei apropiați nouă. Sau poate chiar sunt aduse, după nevoia 
fiecăruia, de Moș Crăciun!  

Da, Moș Crăciun există! Și el e în fiecare dintre noi!  
Este de datoria noastră ca, în afara bucuriei de a primi daruri, să ne gândim și la cei ce nu-și 

permit să dăruiască și nici nu au de la cine primi! Să ne gândim că, oricând și oricine dintre noi 
putea sa fie în aceeași situație! Să ne bucurăm de ceea ce primim și oferim, dar, cu siguranță, 
bucuria va fi deplină atunci când, fie și cu un gest sau un cadou minor, ne îndreptăm și către alți 
semeni!  

Școala noastră militează pentru păstrarea tradițiilor, mai vechi sau mai noi, pentru organizarea 
serbărilor școlare, serbări ce aduc atâta bucurie pe chipul elevilor. Cred cu desăvârșire că bucuria 
noastră de a sărbători trebuie împărtășită! Altfel ea nu este deplina! Când primiți un dar, uitați-vă în 
jurul vostru: oare nu-i este de mai de trebuință acel dar, sau unul identic, și vecinului, prietenului 
sau cunoștinței tale.  

Nevoile cotidiene, grija pentru viață și sănătatea noastră, pentru obținerea de rezultate mai 
bune la învățătură, pentru pregătirea noastră pentru viață, nu trebuie sa ne abată atenția de la aceea 
că tot ceea ce trăim este compus din frânturi de evenimente, mai plăcute, sau mai puțin plăcute; 
datoria noastră este de a amplifica binele nostru și al celor din jur, prin gesturi și activități , în 
spiritul în care părinții și școala, prin formele ce le au la dispoziție.  

Eu sunt încrezătoare că orice manifestare în acest sens în cadrul școlii să ne mobilizează să 
fim mai buni, cu noi și cu cei din jur, aduce lumină în sufletele noastre și ale celor din jurul nostru!  

Din acest motiv, elevii de la școala noastră sunt atrași în diferite activități de voluntariat, ceea 
ce presupune implicarea lor activă și dezvoltarea capacității de a empatiza cu cei aflați în nevoie. 
Am observat că asemenea acțiuni au un rol esențial în formarea caracterului unor elevi aflați la 
început de drum și care descoperă tainele vieții – frumusețea de a dărui și de a aduce bucuria în 
sufletele celorlalți. Niciodată nu vom avea parte de mai multă bucurie decât atunci când readucem 
zâmbetul pe buzele unui prieten drag. O activitate desfășurată la un azil de bătrâni mi-a demonstrat 
că lucrul cel mai important pentru un om singur este să primească o vizită de la cineva. Ochii plini 
de lacrimi ai unor bătrâni singuri i-a impresionat până la lacrimi pe copiii pe care îi coordonam, iar 
serbarea pe care le-au oferit-o acestora a generat sentimente intense, care și-au pus amprenta asupra 
tuturor, mai ales asupra elevilor care mi-au povestit zile întregi tot ce au aflat de la acei bătrâni. Din 
acest motiv, am încercat să dau un sens tuturor serbărilor școlare, pe care le-am organizat în fața 
celor mai puțin fericiți, precum bătrânii de la aziluri sau copiii din orfelinate. Ultimii s-au lipit de 
copiii noștri și nu le mai dădeau drumul – cântecele și poeziile au fost frumoase, cadourile 
minunate, dar prezența unor oameni străini alături de niște copii uitați de lume a fost cel mai 
important lucru. Din păcate, nimeni nu mai are timp să le acorde și acestor copii bătuți de sortă 
atenția pe care și-ar dori-o, iar ideea unor elevi de-ai mei de a-i vizita periodic mi s-a părut 
minunată, prin urmare, în fiecare lună mergem la ei și le oferim câte un scurt spectacol. Astfel am 
descoperit rolul serbărilor școlare – acela de a aduce bucurie în sufletele tuturor și de a-i face pe 
elevii mei să conștientizeze cât de fericiți sunt ei în opoziție cu cei părăsiți de lume. Cred că este cel 
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mai important rol al serbărilor – acela de a oferi lecții de viață și de a-i sensibiliza pe toți cei care 
beneficiază de astfel de experiențe de viață. Școala devine astfel locul formării spirituale și al 
educării sensibilității ființei umane aflată la începutul existenței ei. Cred că aceste exemple v-au 
convins despre rolul serbărilor școlare, modalitate clasică de a trezi sentimente intense, importante 
în formarea noastră, a tuturor. 

 
• Constantin Cucoș, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2002.  
• Constantin Cucoș, Educație, iubire, desăvârșire, Ed. Polirom, București, 2008.  
• Alois Gherguț, Managementul general și strategic în educație, Ed. Polirom, Iași, 2007.  
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STIMULAREA SOCIO-AFECTIVĂ PRIN 
INTERMEDIUL SERBĂRILOR DIN GRĂDINIȚĂ 

 
Prof. Ștefan Elena 
Grădinița nr. 62 

 
Motto: ,,Edcația este ceea ce supraviețuiște după ce tot ceea ce a fost învățat a fost uitat. “– 

B.F.Skiner 
Lumea în care trăim și ne dezvoltăm ne supune în permanență unei confruntări cu o mulțime 

de situații problemă sau problematice, pentru a căror gestionare avem nevoie de rezerve importante 
de cunoștințe, abilități, aptitudini din sfera cognitivă dar mai ales din sfera socio-emoțională. 
Stresul, omniprezent în viața adulților, își pune amprenta, din păcate și asupra copiilor. 

Latura socio-emoțională se dezvoltă progresiv, cu fiecare etapă de vârstă ținând cont de 
temperamentul fiecărui copil. Încă din primele clipe de viață, copiii interacționează cu părinții, cu 
frații, cu alți membrii ai familiei – adulți sau copii. Pe măsură ce cresc, experiențele se diversifică. 
Impactul pe care aceste experiențe îl produc asupra psihicului copilului, felul în care acestea sunt 
percepute în această etapă covârșitor de importantă pentru evoluția lui, contribuie în mod 
semnificativ la succesul pe care copilul îl va înregistra în viața de preșcolar, școlar și mai apoi de 
adult. 

Datorită existenței diferențelor individuale, conturarea unui model determinat de nivelul de 
maturitate socio – afectivă a copilului preșcolar nu este posibilă. Ceea ce putem delimita cu 
certitudine sunt cele trei necesități psihologice fundamentale a căror satisfacere permite dezvoltarea 
psihică normală, echilibrată si îi facilitează procesul de maturizare emoțională. 

Activități specifice etapei preșcolare, serbările, contribuie la acumularea cunoștințelor și la 
lărgirea orizontului de cunoaștere a copiilor, îmbogățindu-le și nuanțându-le latura afectivă, 
asigurându-le posibilitatea de a trăi emoții variate ce se vor acumula în bagajul socio-emoțional ce-i 
va însoți pe tot parcursul dezvoltării lor. Altfel spus, munca în echipă contribuie la dezvoltarea 
personală dar și a întregului colectiv printr-un efort comun susținut, menit să contribuie la obținerea 
unor rezultate bune, favorizând totodată stabilirea unei discipline conștiente pe toată durata 
repetițiilor. 

Poziționată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în 
viața copiilor, dar și a grădiniței. Serbările, prin prisma specificului lor, de activități 
extracurriculare, oferă un nesecat izvor de bucurie și satisfacții, creând bună dispoziție și favorizând 
dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere psihic, dar și fizic. Astfel, înlesnește, optimizează, 
fructifică și dezvoltă experiențele copilului într-un climat nou, stimulativ, în care cunoaște libertatea 
de a-și manifesta interesele, de a-și exprima impresiile și trăirile, pe baza căutarilor și eforturilor 
personale, accentul, deplasându-se cu preponderență din dimensiunea informativă în cea formativă. 
Aceste manifestări încântă prin farmecul lor, prin prospețimea și inocența protagoniștilor, prin 
deosebita lor sinceritate și spontaneitate, prin firescul comportamentului lor scenic. 

În această călătorie, călăuziți de zâne, pitici, cenușărese, abramburici și reporteri TV, însoțiți 
de gazda cea bună, educatoarea, își făuresc într-o lume de vis un univers cognitiv, social și afectiv 
într-un context mereu nou în funcție de tematica abordată. 

Organizarea și desfășurarea serbărilor însumează momente unice pentru cea mai de preț 
comoară a noastră, COPILUL. Astfel, în organizarea scenariului unei serbări, pe lăngă conținutul 
noțional, care ar trebui să fie corespunzător experienței de viață al copilului, răspunzând totodată 
nevoilor sale de cunoaștere, ar trebui să se țină cont de încă două coordonate majore: atmosfera de 
veselie și destindere și atmosfera încărcată de emoții ce poate determina o anumită tensiune 
interioară.  

Pe lângă celelalte aspecte relevate, această formă de manifestare contribuie la o mai mare 
implicare a copiilor în actul educativ, iar activitățile de educație nonformală se desfășoară prin 
colaborarea educatoarelor cu familia sau cu diverse instituții din comunitatea locală. Deși acest tip 
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de educație a existat din totdeauna, ceea ce face diferența în contextul actual sunt câteva note 
specifice și avantaje pedagogice: curriculum la alegere, organizare facultativă, neformalizată, 
centrată pe copil, accent direct pe aplicabilitatea cunoștințelor, conținuturi și obiective prevăzute în 
scenarii, proiecte, parteneriate. 

Viața afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalități. A te concentra 
asupra ei, a mecanismelor proprii de funcționare constituie, de fapt, esența activității instructiv – 
educative a educatoarei în grădinița de copii, barometrul de apreciere a eficienței acestei munci, 
chiar dacă roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1.Prof. dr. Silvia Dima – Teorii psihopedagogice privind dezvoltarea inteligenței, Revista 

Învățământului Preșcolar 1-2/2002 
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Liant al vieții psihice infantile.  
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Rolul parteneriatelor cu părinții 
 

Ștefan Gabriela-Beatrice 
Școala Gimnazială Nr. 3, Doicești, Dâmbovița 

 
Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 

preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Observarea 
sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a 
problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora permite 
adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi 
problemele deja instalate. 

Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii 
noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, 
care au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea 
faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școala noastră. 

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este 
de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el pentru a putea evolua. 
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SERBĂRILE- BUCURIA ŞI DISTRACŢIA COPIILOR 
 

Ştefan Georgeta – Prof. Înv. Preşcolar, Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
Cosmănescu Mihaela – Prof. Înv. Preşcolar, Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare.  

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt acivităţi extracurriculare şi se 
desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarei. 

În grădiniţă serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale 
cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa 
copiilor, dar şi a grădiniţei. Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele 
avantaj de a favoriza valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, 
stimulativ, în care are libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe 
baza căutărilor şi eforturilor personale, accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ 
pe formativ. În altă ordine de idei, serbarea impune şi educatoarei competenţe speciale, întrucât, în 
cadrul acesteia se interferează mai multe dmenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze 
strategiile, să combine mai multe genuri artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se 
cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în care copiii mici obosesc destul de repede.  

Educatoarea are un rol hotărâtor în alegerea programului unei serbări, în stabilirea ordinii de 
desfăşurare şi în selecţionarea copiilor care susţin programul. Se impune ca educatoarea să acorde 
atenţie copiilor cu inclinaţii artistice creând pentru aceştia un climat propice dezvoltării, prin 
strategii personalizate, dar să-i sprijine şi pe acei copii care întâmpină greutăţi în însuşirea 
diverselor forme de artă. 

În alcătuirea programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, 
selectându-se textul după un criteriu tematic (1 Decembrie, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie şi de sfârşit 
de an şcolar). Este bine să nu le organizăm prea des, petru că scade interesul pentru acest gen de 
manifestări. 

În general, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi 
educative şi artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către 
copii în cadrul procesului instructiv- educativ organizat. Conţinuturile serbărilor este bine să fie 
apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de 
frumos. 

În proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordoate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie şi destindere, pe de o parte şi admosfera încărcată de emoţii ce produce o 
anume tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Alternarea numerelor în cadrul 
programului unei serbări are o deosebită importanţă pentru menţinerea interesului copiilor şi pentru 
asigurarea unui ritm antrenant întregii desfăşurări.  

Participarea educatoarei în realizarea programului serbării este determinată, în primul rând, de 
nivelul de dezvoltare şi de pregătire a copiilor. Astfel cu cât copiii sunt mai mici, cu atât 
participarea educatoarei la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii 
câştigă experienţă, vor fi antrenaţi mai mult în realizarea serbărilor. 

Preocupările principale ale educatoarei în cursul unei serbări se canalizează spre animarea 
copiilor şi a spectatorilor, spre menţinerea admosferei de destindere. 

Decorul sălii va primit un aspect festiv (steaguri, baloane, imagini reprezentative). Copiii vor 
fi îmbrăcaţi în costume populare, vor recita, vor cânta şi vor dansa în faţa părinţilor.  

Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există 
preocupări susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, se stabileşte centrul tematic 
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specific temei, se împodobeşte bradul, se pregătesc cadourile, se învaţă rolurile şi cântecele de 
iarnă.  

Pentru a menţine un ritm antrenant, de veselie şi de bună dispozitie, momentele statice au 
alternat cu cele dinamice: dansuri populare, dansuri tematice sub îndrumarea profesorilor 
specializaţi. 

Orice activitate care este coborâtă din minte în sufletul copiilor, are o frumuseţe aparte, de 
aceea serbările sunt foarte îndrăgite de copii. 

Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi artistic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 

 
Bibliografie: 
1. Gheorghian Elena, Taiban Maria, Metodica jocurilor şi a programului distractiv în 

grădiniţa de copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 
2. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Istitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Revista învăţământului 

preşcolar, 1-2/ 2008. 
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Serbarea şcolară - prilej de emoţie şi bucurie 
 

Prof. înv. primar: Ştefănescu Carmen, 
Liceul Teoretic ,,Radu Vlădescu”, Pătârlagele, judeţul Buzău 

  
 Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi a înclinaţiilor 

artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate prin diverse roluri. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică 
este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, Casa de cultură şi în mod special scena, 
un colţ de natură ( parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 
de sens . 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare, deoarece doresc în primul rând mulţumirea părinţilor. De aceea, 
când organizăm o serbare avem nevoie de acordul şi susţinerea părinţilor. 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă. Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii să ne bucurăm de Bradul de 
Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui.  

 Pentru această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical: 
,, Un alt fel de colind “ şi sceneta ,,Spiriduşii lui Moş Crăciun”. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte. 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea şi sporeşte eficienţa învăţării.  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe etape: 
  -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească;  
  -desfăşurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării.  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor pentru artă. 

 Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte. Emoţiile pe care le 
trăiesc elevii atunci când interpretează rolul unor personaje, când îmbracă nişte costume adecvate 
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sau când interacţionează cu alte personaje şi cu spectatorii, sunt unice. Fiecare se străduieşte să 
aducă valuri de aplauze, să producă mulţumire în răndul părinţilor. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

  Activităţile extraşcolare în general au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei.  

 Serbarea de Crăciun desfăşurată în mijlocul comunităţii este un moment de maximă trăire şi 
dorinţă de reuşită, întrucât elevii cred că spiritul Crăciunului le poate îndeplini şi cele mai ascunse 
dorinţe. 
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Voluntariatul ca activitate extrascolara 
 

Inv: Stefanescu Loredana –Elena, 
Liceul Tehnologic Voinesti, Dambovita 

 
“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.(Ghandi) 
CATEGORIA: derularea parteneriatelor cu parintii, comunitatea locala,ONG-urile 
PREZENTARE:  
a) Descriere 
 În fiecare an, generațiile se schimbă, de aceea, acest proiect este extrem de important, pentru 

a educa noile generații de elevi în ceea ce privește participarea acestora la viața comunității. 
 Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de 

multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie 
de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul 
civic şi responsabilitatea socială.  

 La Scoala Gimnaziala Suduleni s-au derulat , in cadrul parteneriatului realizat intre Liceul 
Tehnologic Voinesti si Asociatia ,,Aura Ion,, 2 proiecte de voluntariat numite:  

• Vizune intr-un ghiozdanel 
• Cadoul cu zambete 
Au fost implicati elevii scolii Gimnaziale Suduleni, parintii , cadrele didactice precum si 

numerosi voluntari. 
 Proiectul ,,Cadoul cu zambete s-a derulat in perioada dinainte sarbatorilor de iarna intr-un 

decor specific cu numeroase personaje si elevi fericiti. Acesta s-a desfasurat pe mai multe ateliere 
de lucru: *ateliere de creatie *ateliere de pictura *ateliere de muzica si interpretare. 

Copiii au confectionat ornamente pentru bradul de Craciun , au interpretat cantece si au dansat 
alaturi de voluntarii fundatiei Aura Ion. De asemenea in cadrul atelierelor de pictura acestia au fost 
mobilizati si au pictat diferite obiecte pentru sarbatori ,au fost pictati pe fata, interpretand diverse 
personaje. Cei mici au avut parte si de o surpriza culinara, oferindu-se fructe , sucuri si prajituri 
savurate cu drag. Atmosfera a fost dinamica,vesela si i-a implicat pe copii in diverse jocuri. Spre 
sfarsitul activitatii voluntarii Asociatiei Aura Ion au oferit cadouri prescolarilor si elevilor , prilej de 
bucurie si emotie pentru cei prezenti la activitate. 

 In cadrul proiectului Viziune intr-un ghiozdanel elevii au fost mobilizati in perioada 
inceputului de an scolar. Cu entuziasm au luat parte la activitate alaturi de micuti ,cadre didactice si 
voluntari alaturi de parintii acestora. 

Personajele prezente si jocurile desfasurate cu prescolarii si elevii au facut ca inceperea noului 
an scolar sa fie privita cu incredere si determinare de catre cei prezenti . Beneficiari au fost copiii 
care au primit un ghiozdanel nou echipat cu cele necesare unui elev sau prescolar. In plus cartile 
oferite, jocurile didactice au ajutat cadrele sa desfasoare activitati frumoase si creative cu cei mici. 
S-au oferit ,tot prin actiunea de voluntariat si obiecte vestimentare utile si necesare unor cazuri 
sociale din satele Suduleni si Izvoare. Surprizele dulci au facut ca ziua sa fie una reusita in urma 
careia elevii au reusit sa obtina promisiunea revenirii inimosilor voluntari care s-au mobilizat 
exemplar. 

Putem afirma in urma derularii acestor 2 proiecte ca ideea de voluntariat poate fi privită pe de 
o parte ca activitate extraşcolară ,o activitate care să ajute la ocuparea timpului liber dar şi a 
formării adolescentului ca persoană, şi pe de altă parte ca acumulare de experienţă de muncă, factor 
de responsabilitate şi maturitate. 

B) Beneficii: 
• Coordonarea eforturilor comune cadru didactic- parinte –voluntar 
• Imbunatatirea comunicarii verbale, nonverbale si paraverbale  
• Dezvoltarea tolerantei si solidaritatii fata de persoanele aflate in dificultate 
• Desfasurarea de bune practici de voluntariat 
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• Voluntariatul necesită “timp, muncă, disciplină, studiu, angajament (și relații cu ceilalți)“, 
reprezintă un proces “unificator”, de dezvoltare a personalității 

• Dezvolta : *gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme 
 *colaborarea în rețea și dominanța prin influență 
 * flexibilitatea și adaptabilitatea  
 *inițiativa și antreprenoriatul 
 *accesarea și analizarea informației 
 * comunicarea orală și scrisă eficientă 
 * curiozitatea și imaginația 
 
“Pentru ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic.” – Edmund Burke , să nu 

uitați că voluntariatul reprezintă o formă de ajutor, pentru noi și pentru ceilalți…iar în același timp 
acesta poate diminua problemele cu care ne confruntăm. 

 
DOVEZI: 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 

Prof. Ştefănescu Marian Călin 
Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” Alba Iulia 

 
Activităţile extracurriculare sunt acele activităţi complementare demersului didactic prevăzut 

de Planurile cadru şi Curriculumul naţional care vin să completeze educaţia copiilor şi tinerilor 
noştri. Elevii au nevoie ca, pe lângă variatele cunoştinţe dobândite în diverse domenii de studiu, să 
se desăvârşească emoţional şi comportamental. Ele reprezintă o modalitate prin care, într-un mod 
mai puţin rigid, prin folosirea unor strategii moderne, a unor abordari pozitive care stârnesc 
creativitatea şi interesul pentru un anumit domeniu, putem dezvolta elevilor anumite abilitaţi, unele 
competenţe. Astfel ele contribuie la dezvoltarea socială şi personală a elevului. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. . Elevii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. 

Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare de tip sportiv contribuie la menţinerea 
sănătăţii şi la eliminarea unei părţi din stresul acumulat în activităţile solicitante din punct de vedere 
intelectual. 

Excursiile, drumeţiile şi taberele şcolare sunt cele mai atractive activităţi extracurriculare, ele 
fiind de-a dreptul solicitate de către elevi. Sunt benefice deoarece dezvoltă spiritul de echipă, 
contribuie la însuşirea unor cunoştinţe noi de istorie geografie, biologie, religie, prin vizitarea 
diferitelor obiective turistice. 

Participarea elevilor la activităţi având caracter caritativ, activităţi de voluntariat conduce la 
dezvoltarea simţului civic, la asumarea unor responsabilităţi , la formarea unor atitudini moral - 
civice. 

Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de performanţă şi competiţie 
în diferite domenii, valori culturale şi etice fundamentale, precum şi disciplina şi corectitudinea 
competiţională. În general, elevii care participă la olimpiade şi concursuri doresc performanţe în 
domeniul respectiv, doresc să se depăşească pe ei şi pe alţii, să progreseze, să-şi învingă temeri, 
frustrări, iubesc competiţia şi doresc să rezolve situaţiile problematice noi. 

Aceste activităţi dezvoltă creativitatea, gândirea critică şi capacitatea de a face conexiuni între 
ceea ce se învaţă la şcoală şi experienţa lumii reale, dezvoltă un comportament pozitiv şi ajută elevii 
să-şi soluţ ioneze conflictele interioare, care la vârsta adolescenţei nu sunt puţine. Aceste deprinderi, 
împreună cu abilităţile inter-personale şi profesionale pe care le obţine elevul sunt valoroase pentru 
aproape orice carieră. Educaţia extracurriculară are un rol foarte important în formarea personalităţii 
elevilor, a dezvoltării armonioase a intelectului acestora, cu alte cuvinte în dezvoltarea personală 
completă a acestora. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în şcoli şi licee pe baza programului 
curricular şi cea extracurriculară, în unităţi şcolare sau în afara acestora au ca scop dobândirea de 
către tineri a cunoştinţelor şi competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a lungul 
întregii vieţi. 

 
Bibliografie: 
- Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
- Jinga, Ioan; Istrate, Elena, (1998 ), "Manual de pedagogie", Ed. ALL, Bucureşti; 
- Mihaela Jigău- "Curs de formare: Facilitator de învăţare permanentă în şcoală"- Tema 6: "Elaborarea 

ofertei de activităţi extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun- Resurse pentru lectură şi 
informare"  
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„Importanţa parteneriatului grădiniţă- familie şi a serbărilor  
În ceea ce priveşte dezvoltarea preşcolarilor” 

 
Grădiniţa Moviliţa, Educatoare Ştefănoaea Oana 

 
 “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, 

părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le 
asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Grădiniţa este 
un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi 
le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. De asemenea, grădiniţa sprijină copilul în 
interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi îi 
formează o imagine de sine pozitivă. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt 
modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia 
preşcolarilor, la acestea adaugându- se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se 
într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect reconfortant. 
Din acest motiv, recomandăm părinţilor: să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, 
Ziua grădiniţei, serbări, şezători etc.); să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi; să dorească 
să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă; să discute permanent cu copilul 
despre ce se întâmplă în grădiniţă 

 Din această perspectivă, la grupa mare pe care o conduc am organizat o serie de activităţi în 
parteneriat cu părinţii, care s- au bucurat de un real succes, atât în rândul preşcolarilor, cât şi al 
părinţilor. Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi grădiniţă: discuţii zilnice, teme 
săptămânale de consiliere pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, 
serbări, lecţii-vizită, plimbări, antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din 
partea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. Participarea activă a 
părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, înţelegere, bucurie. 
Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său, comportarea în colectiv. Am invitat părinţii la 
activităţi comune părinte-copil pe anumite teme: ”Master chef în grădiniţă”, ”Nimeni nu e singur pe 
pământ”, ”Prietenul la nevoie se cunoaşte”. Aceste activităţi au adus bucurie în rândul copiilor şi 
adulţilor pentru rezultatele obţinute din efortul reunit şi plăcerea că au petrecut mai mult timp 
împreună. Reuşita actului educaţional o asigură unitatea de cerinţe, existenţa unor reguli comune 
cunoscute şi fixate împreună aplicate atât în grădiniţă, cât şi acasă. Grădiniţa este partenerul 
educativ al familiei. Familia este chemată la luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, la 
manifestările din activităţile şi viaţa grădiniţei. 

 Activităţile artistice contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor , îmbogăţesc şi nuanţează viata lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoţii 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări şi emoţii. Contactul cu un public prezent în 
număr mare sau mai mic la serbările din grădiniţă, trezeşte în copii energia latentă, curajul de a 
învinge greutăţile ivite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în 
acţiune. Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă în 
conţinutul artistic prezentat precum şi în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. De 
asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activităţi, care conduce la sudarea 
colectivului de copii, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină. Prin organizarea 
serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. Serbările în cadrul grădiniţei, au 
fost organizate cu ocazia sarbătorilor de iarnă, 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia unor acţiuni din cadrul 
parteneriatelor Obiceiuri şi tradiţii – Colindul la români, Armonii de primăvara. De asemenea am 
organizat serbări cu ocazia Zilei Naţionale, serbări de sfârşit de an şcolar. Toate acestea contribuie 
la realizarea sarcinilor educaţiei estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos şi nu în ultimul rând, a 
dezvoltării pe plan moral. La originea activităţii ludice a copiilor se află stările emoţionale. Ele 
constituie un preludiu al implicării în joc, în toate activităţile desfăşurate. Dacă nu există un strop de 
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plăcere, cu greu vom putea iniţia un joc. Serbările din grădiniţă, activităţile artistice în general sunt 
un altfel de joacă, o joacă a „micilor actori” o joacă în care copilul se simte altfel, satisfacţia se 
citeşte pe chipul lor cu ocazia interpretării unor roluri sau cu prilejul recitărilor. 

 Viaţa afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalităţi. A te concentra 
asupra ei, a mecanismelor proprii de funcţionare constituie, de fapt, esenţa activităţii instructiv – 
educative a educatoarei în grădiniţa de copii, barometrul de apreciere a eficienţei acestei munci, 
chiar daca roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. 

 
Bibliografie 
Silvia Dima – Teorii psihopedagogice privind dezvoltarea inteligentei, Rev. Inv. Preşcolar/ 2002 
Emil Verza, Universitatea Bucuresti – Condiţiile dezvoltării şi cunoaşterii personalităţii 

copilului, Rev. Inv. Preşcolar 1 – 2 / 1994 
Constantin Capezan – Valenţele literaturii pentru copii şi dezvoltarea vorbirii, Inv. Preşcolar 1 – 

2 / 199 
Susana Campeanu – Valorificarea potenţialului formativ şi creativ al poeziilor, Inv. Preşcolar 3 – 

4 / 2006 
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Serbările școlare și rolul lor în dezvoltarea emoțională 
 

Prof. Ștefănuț Lavinia 
Colegiul Economic “Partenie Cosma”, Oradea 

 
Luna decembrie aduce, pe lângă tradiționalele sărbători de Crăciun, și multă agitație în 

grădinițe și școli. A devenit o tradiție deja să se organizeze o serbare de Crăciun în care toată lumea 
se implică, după puteri, pentru a fi pe placul unui moș străvechi. 

Citind diferite studii de specialitate despre rolul serbărilor școlare în dezvoltarea emoțională a 
copiilor, am observant două tendințe diferite de receptare a acestor evenimente din viața școlară. În 
primul rând, am dat peste numeroase studii care ofereau exemple de bune practice și tratau serbările 
ca pe o parte firească a educației non-formale. În altă ordine de idei, am găsit articole în care se 
făcea referire la <acele evenimente stânjenitoare și de modă veche> care ar frusta deopotrivă copii 
și părinți. 

Înainte de a aduce argumente sau critici pentru oricare din cele două modalități de receptare a 
serbărilor școlare vom încerca să găsim o definiție potrivită. Așadar, serbarea școlară reprezintă un 
gen artistic cu o formulă complexă, materializat printr-o finalizare specifică unei activităţi artistico-
interpretative cu scop didactic şi estetic. Ea are un caracter aparte şi trebuie să îndeplinească câteva 
condiţii esențiale: 

• să asigurare un raport judicios între cognitiv şi afectiv; 
• să evidenţieze cu claritate ideea şi tema artistică; 
• să valorifice unitar şi armonioas toate mijloacele de exprimare artistică: textul literar, 

partitura muzicală, coregrafia, expresivitatea costumelor, iluminatul scenic, funcţionalitatea 
recuzitei şi a decorului; 

• să încadreze riguroas programul artistic în unitatea de timp și să realizeze trecerea firească 
de la un moment la altul; 

• să asigure ritmului interior al serbării şi al cursivităţii sale dinamice. 
Serbările şcolare au un caracter stimulator asupra şcolarilor indiferent de vârsta lor. Ele 

îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, generând apariţia unor sentimente neîncercate sau le 
dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior, izvorâte din sursa inepuizabilă de emoţii variate şi 
trainice pe care le reprezintă. Mai mult decât atât, serbarea implică poezii și cântece care sunt un 
bun mijloc de dezvoltare a vorbirii. Poeziile îmbogățesc vocabularul copiilor și îl nuanțează prin 
însușirea de expresii literare, de figuri artistice. Poeziile reprezintă de asemenea căi prin care copilul 
dobandește siguranță în folosirea limbajului, oferind material pentru exersarea și corectarea 
pronunției și a auzului fonematic. 

Poezia este o reflectare a lumii înconjurătoare, prin intermediul formei artistice, contribuind la 
lărgirea orizontului de cunoaștere a copilului, la formarea și consolidarea unor cunoștințe despre 
natură, despre familie sau despre mediul social. Recitarea este un exercitiu eficient pentru formarea 
unor deprinderi corecte de reglare a respiratiei in timpul rostirii, a obisnuintei de a adopta un ritm 
care sa permita copilului sa pronunte corect, integral toate silabele si mai ales pe cele finale pe care 
adesea copiii le omit. 

Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoștintelor și la lărgirea orizontului de 
cunoaștere a copiilor, îmbogățesc și nuanțează viața lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoții 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări. De asemenea, munca laolaltă contribuie la 
dezvoltarea simțului de răspundere al fiecărui copil și al întregului colectiv prin dorințe comune de 
a obține rezultate bune, favorizează stabilirea unei discipline conștiente pe parcursul repetițiilor și în 
cadrul desfășurării lor. 

 Contactul cu un public prezent în număr mare sau mai mic la serbările din gradiniță, trezește 
în copii energia latentă, exigența în ficare de a învinge greutățile ivite, de a-și stăpâni timiditatea, le 
cultivă spiritul de inițiativă, de independență în acțiune, iar pregătirea din timpul repetițiilor 
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contribuie la stimularea interesului pentru muncă și a disciplinei muncii îndeplinite cu 
conștiinciozitate.  

Foarte important de precizat este faptul că activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestora. Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa.  

Toate aceste activități pun mare accent pe dezvoltarea inteligenței emoționale. Societatea în 
care trăim solicită de multe ori mai mult inteligența emoțională – reprezentată prin aptitudinea de a 
identifica, evalua și controla propriile emoții, dar și pe cele ale persoanelor din jur – decât 
inteligența pe care o cunoaștem toți cu denumirea de IQ. Așadar, tradiționale sau nu, plăcute sau 
mai puțin, serbările își au rolul lor în dezvoltarea copiilor.  

 
Bibliografie: 
Constantin Cucoș - Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996 
Irina Alina Scutariu – Educația și expresia vorbirii scenice, Editura Artes, Iași, 2017. 
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IMPORTANȚA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE 
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
STEMATE VIORICA 

PROF. INV.PRESCOLAR LA G.P.N. BECENI, 
COM BECENI, JUD. BUZAU 

 
 ,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 
depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de 

ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o 
calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?”  Irina Petrea 

După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi 
educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se 
întrepătrundă. 

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. 
Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului 
în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. A fi 
părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune 
din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele 
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice 
necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin 
activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în 
procesul educaţional. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o 
educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul 
necunoscut iniţial. 

Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia 
din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. 

Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. 
Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, 

idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al 
părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental. 

Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice 
consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, 
violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare 
adecvata şi respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump 
pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor 
problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi 
spiritual. 

De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. 

Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, 
consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie 
telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la 
portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator 
ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului 
din care face parte. 
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Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicate de 
la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi 
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă 
şi reciproc avantajoasă. 

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a 
educaţiei sale. 

Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a 
realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe 

buna dreptate, cel mai mare dascăl. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura 

„Aramis”,2002; 
 Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar ,Bucureşti, Editura Pro 

Humanitate,1999; 
 Gheorghe Bunescu,Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,www.1educat.ro; 
 Stern,H.H.,Educaţia părinţilor în lume,Bucureşti,Editura Didactica şi Pedagogica,1972. 
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PARTENERIATUL –CALE DE DEZVOLTARE PSIHOSOCIALĂ LA 
VĂRSTA PREŞCOLARĂ 

 
Prof. Înv. preşc Ster Aida Mariana 

Petroşani –Hunedoara 
 
„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate de lumină ,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 
Copiii reprezintă pentru oamenii mari “podoaba cea mai aleasă a omenirii”.Aşa cum nu ne 

putem imagina primăvara un pomişor sănătos fără muguraşi şi flori aşa nu putem privi viaţa noastră 
durabilă fără copii, fără responsabilitatea pentru ei, fără zâmbetul lor fericit, fără ochii lor plini de 
lumină şi căldură. Dumnezeu a lăsat multă culoare şi gingăşie în flori şi multă dragoste şi iubire în 
copil care este de fapt floarea şi culoarea vieţii omului. Copiii sunt adeseori influenţaţi de lucruri la 
care nici nu te gândeşti. Ei au nevoie să fie ocrotiţi, ajutaţi să se dezvolte, au nevoie de o familie 
care să-i iubească şi să-i educe cât mai bine. Educaţia părinţilor este un drum aflat mereu la început. 
J.F Kennedy spunea “dacă găsiţi un drum fără obstacole, fiţi siguri că acel drum nu duce nicăieri” 

 Consider că este foarte important ca părinții să se familiarizeze cu normele ce privesc 
condiția copilului, caracteristicile temperamentale ale acestuia, importanța familiei în viața lui, 
influenţa negativă a unui mediu nociv asupra formării personalității copilului, preîntâmpinarea 
emoțiilor puternice create de începerea grădiniței sau a școlii, înțelegerea rolului pe care îl are 
strănsa legătură dintre grădiniță și familie.  

 Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de 
colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi 
manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca 
realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei 
implicaţi. 

 Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare a copilului. Prin 
caracteristicile ei poate cataliza şi susţine interesele gradinitei. De aceea preşcolarii sunt implicaţi în 
derularea unor proiecte educaţionale care cuprind factorii ,,de putere” în relaţia educativă: gradinita, 
familie comunitate. Aşa, copiii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea 
multicauzală, experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă etc.  

Vin sărbătorile iernii, cu zăpezi şi cu nopţi înstelate,cu vise şi nostalgii,cu clipe în care, mai 
mult ca oricând, ne place să ne întoarcem în amintiri. În amintirile copilăriei-cu sănii şi alaiuri de 
colindători, cu bucuria unei vieţi în care grijile şi tristeţile nu-şi aveau locul, cu visele pline de 
zurgălăi în alaiul cărora trebuia să vină, pe o sanie trasa de cerbi, Moş Crăciun-cel atât de aşteptat şi 
de încărcat de daruri. 

 Sărbătoarea Crăciunului este un moment unic în care ne încălzim sufletele cu iubire şi 
bucurie. Crăciunul ne face să fim mai buni, să oferim iubire şi mici surprize persoanelor care ne fac 
viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai liniştiţi, mai frumoşi pentru că primim şi dăruim 
iubire. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR 
ÎN ACTIVITĂȚILE ŞCOLARE ȘI EXTRAŞCOLARE 

 
Prof. Inv. Primar STERE GEORGETA 

ŞC. GIMN. NR. 7 BUZAU 
 
 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 

este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 
persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară.  

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
oricât de competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa 
pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru 
societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea viitoare, 
iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia 
pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate 

  Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii 
şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică.  

 Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul 
şcolii noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor 
care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod 
pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
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de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școală. 

 
Bibliografie:  
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
3. www.didactic.ro  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

Sterea Carmen-Elena 
Școala Gimnazială Ilie Popescu, Șotânga, Dâmbovița 

 
Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi 

co-curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în 
completarea Curriculum-ului Naţional, iar în al doilea, separarea de activităţile formale. Părinții 
asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai strânse cu 
proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul părinților 
poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 

Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Observarea 
sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a 
problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare.Cunoaşterea acestora permite 
adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi 
problemele deja instalate. 

Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii 
noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, 
care au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea 
faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școala noastră. 

 
Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este 

de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 
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SERBARE DE CRĂCIUN 
 

Prof. Stioapa Alina Magdalena 
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Caransebes 

 
 Serbarea de Craciun este un prilej de mare bucurie pentru elevi, profesori, dar si pentru 

parinti. 
 
 In cadrul serbarii fiecare elev are un rol şi o costumaţie adecvată personajului interpretat. 

Personajele care fac parte din serbarea prezentata mai jos sunt: Zâna Iarna este imbracata în rochie 
albă, pe care vom prinde fulgi din staniol, iar pe capva avea o coroniţă; Fulgul va fi îmbrăcat în alb 
şi va avea în piept un fulg mare de zăpadă confecţionat la ora de educaţie tehnologică; Copilaşul cu 
sania va avea o sanie realizată din carton; Bradul va fi un băiat îmbrăcat în verde care are în piept 
un brăduţ împodobit; Iepuraşul va avea masca unui iepuraş făcută din carton şi vată; Moş Crăciun 
– costumaţie roşie şi mască; Nepoţelul- un copil îmbrăcat obişnuit; Magul- o pelerină cu steluţe şi 
un coif; Colindătorii- costume populare. 

 In cadrul Serbarii de Craciun, avem oaspeti de onoare, parintii elevilor, care participa cu drag 
la activitate.  

 Elevii isi vor intrepreta rolurile, parintii vor asculta, iar la final vor urca pe scena si parintii 
pentru a interpreta un colind alaturi de elevi si pentru a primi daruri de la Mos Craciun. 

 Elevii vor prezenta urmatoarea sceneta: 
 

1. Fulgul 
Sunt primul fulg căzut în sat 
Am căpşorul îngheţat 
Ca o stea micuţă sunt 
Lin căzut-am pe pământ. 
Mii şi mii de fraţi ai mei 
Au căzut apoi şi ei. 
Aşternut-am de îndată 
Albă plapumă de zăpadă. 
De-acolo, dinspre apus 
Zâna Iarnă ne-a adus! 
 

2. Zâna Iarnă 
Bună ziua, dragii mei! 
Bun găsit, dragi prichindei! 
Am venit din nou la voi 
Cu zăpezi în straturi moi. 
Peste ape pod de gheaţă  
Am făcut de dimineaţă. 
Iar acuma, din văzduh 
Ca un mic ghemuţ de puf 
Cade fulgul de zăpadă 
Chiar şi pe rochia-mi albă. 
Derdeluşu-i numai bun 
Fug copiii toţi pe drum 
Cu sania la spinare 
Bucuroşi nevoie mare! 
 

3.Copilul cu sania 
Ura! Ura! A nins iar! 
N-am scos sania-n zadar! 
Pe coastă, la derdeluş, 
Toţi copiii fug acuş! 
Sania mea zboară iute 
Nimeni n-o poate ajunge. 
Tălpile le-am lustruit 
Este prima la fugit. 
De cu zori şi până-n seară 
Ne jucăm frumos pe-afară. 
Mama ne cheamă la masă, 
Însă nouă nu ne pasă! 
 

4. Bradul 
Din vârf de munte am venit 
Sunt gata de-mpodobit! 
Toţi copiii bucuroşi 
Sprinteni şi tot mai frumoşi 
Au adus la globuleţe, 
La beteală şi steluţe, 
Artificii şi lumină, 
Mândre straie să îmi pună. 
Că-n Ajunul de Crăciun 
Vine moş bătrân şi bun 
Cu sacul cel plin în spate 
Să ne-aducă sănătate, 
Jucării şi dulciuri multe 
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Pe copii să îi încânte. 
 

5. Iepuraşul 
La sania cea încărcată 
M-a înhămat moşu-ndată. 
Şi prin mari toiene-aleargă 
S-ajungă la voi degrabă. 
Am urechile ciulite 
Şi picioare oţelite 
Să rezist atâta drum 
Peste văi şi peste munţi 
La toţi copiii cuminţi! 
 

6. Moş Crăciun  7. Nepoţelul (dialog) 
 
- Bun găsit! Bun găsit! 
La voi, iată, am sosit! 
Sunt cu sacul plin în spate. 
Eşti bucuros, măi, nepoate? 
- Bucuros, bucuros! 
Moşule, te rog, stai jos! 
Poate eşti cam obosit... 
Lung drum ai mai pribegit! 
- De, asta-i a mea meserie 
Şi o fac cu bucurie! 
Cât e pământul de mare 
Mulţi copii cuminţi mai are! 
- Şi eu sunt unul dintre ei! 
Moşule, un ceai nu vrei? 
- Vreau, mersi! Ce bun mai eşti! 
- Moşule, să-ţi spun poveşti? 
Sau o poezie poate? 
Ca să vezi că ştiu de toate... 
Iar pentru-al tău iepuraş 
Am un morcov mic... 
- Ei, aş!  
Văd că te-ai gândit la toate! 
Să-ţi dau daruri meritate 
Şi te las, dar, sănătos, 
C-am drum lung, anevoios... 
 

8. Magul 
Moşul pleacă... şi în zare 
Mândră stea acum răsare. 
Şi vesteşte călduros 
Astăzi s-a născut Hristos! 
Magii spre el au pornit 
Cu daruri s-au pregătit 
În iesle ei l-au găsit 
De Maria îngrijit. 
La dânsul s-au închinat 
Mare bucurie-au luat! 
 

9. Colindătorul 1 
Şi-am pornit să colindăm 
La creştini veste să dăm 
Că s-a năcut Domnul Sfânt 
Ce vrea pace pe pământ. 
Dar Irod s-a mâniat 
Şi poruncă grea a dat 
Pruncii să fie ucişi 
Ca să scape de Isus. 
Însă bunul Dumnezeu 
L-a scăpat pe fiul său. 

10. Colindătorul 2 
De Crăciun, şi de-astă dată 
Colindăm din poartă-n poartă. 
Vă urăm de sănătate 
S-aveţi parte de bucate 
De copii cuminţi, frumoşi, 
Să vă facă bucuroşi! 
Iară bunul Dumnezeu 
Să vă apere de rău! 
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La finalul serbarii, parintii vor urca pe scena si vor interpreta alaturi de elevi colindul Mos 
Craciun. 

Participarea activa a parintilor în viata scolara a copiilor se materializează printr-o stima de 
sine mai crescuta a copiilor, un randament scolar mai bun, relatii si atitudini pozitive ale parintilor 
despre scoala. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Stirbu Adina 
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

 
Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 

Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui 
copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să 
înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere 
familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se 
bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 
• Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 

învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua 
porţilor deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în 
acel context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, 
faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are 
alături nu numai acasă. 

• Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea 
şi refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

• Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
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acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata 
de două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere 
a copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 

• Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale 
oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în 
relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa 
copilului şi a familie 
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Școala, familia și serbările școlare 
 

Stoica Adriana, 
Școala Gimnazială Nr. 117, 

București, sector 6 
 
Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele 

mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, 
astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii. Împreună 
cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil. 

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie 
un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot 
implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea 
unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări. Meseria de părinte se învaţă în timp şi 
cu sprijinul profesorului, iar de buna colaborare a familiei cu școala depinde dezvoltarea 
armonioasă şi unitară a copilului. 

Serbările şcolare –reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real parteneriat între școală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
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Magia sarbatorilor de iarna

STOICA CATALIN 

Cand iarna a venit 
Si isi asterne mantia peste sat 

Noi ne bucuram cu drag 
Ca totusi nu ne-a uitat. 

Copilasii zgribuliti 
Prin nameti ei stau cuminti 

Sania e cam poznasa 
Iarna e foarte gingasa. 

Noi in noaptea de Craciun 
Ne strangem cu totii la masa 

Si ne bucuram din plin 
Ca-nsfarsit suntem acasa. 

Cozonaci,facuti in casa 
Si colac dulce pe masa 
Prajituri si torturi multe 
Toate sunt de noi facute. 

Iar la masa cand ne strangem 
Ganduri bune-mpartasim 

Din bucate ne servim 
Minunat noi ne simtim. 

Unii oameni sunt saraci 
N-au nici masa de Craciun 

Si nici casa calduroasa
Ca sa stea in ea. 

Dar atunci de sarbatori 
Vin copii si nepotii 
Sa le-aduca veselie 

Sa se bucure cu totii. 

De Craciun e minunat 
Cerul este inserat 

Bradul este-mpodobit 
Si-afara ninge cumplit. 
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE 
ÎN EDUCAŢIA ELEVILOR 

 
Prof. înv. primar: Stoica Gabriela 

Şc. Gimn. ,,C. Ivănescu” Poşta Cîlnău, jud. Buzău 
 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, 

de călăuză a celor mai curate şi mai pline de energie mlădiţe"(D. Almas). 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau cadru didactic.  

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor 
într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a învăţătoarei, ţinuta sărbătorească, 
accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente 
importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările şcolare 
contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând 
şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această 
formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. Serbarile copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţi, întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul 
serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor şi 
condiţiilor locale. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospeţimea şi candoarea protaginiştilor, prin 
neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin naturaleţea şi firescul comportamentului lor scenic. 
Ca într-o familie, copiii, spectatorii de la mic şi pâna la cel vârstnic, trăiesc momente unice din 
lumea inegalabilă a copilariei, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenţi vibrează 
sub coarda de cristal a glasului copilăriei. Pornind la drum cu poezia, muzica, dansul şi veselia, 
copiii se pun pe şotii, îi satirizează pe colegii leneşi, mofturoşi sau dezordonaţi, evocă fiinţe dragi şi 
tradiţii scumpe românilor, se înduioşează de soarta copiilor napăstuiţi, se bucură de frumuseţea 
anotimpurilor, interpretează personaje de vis. Călătorind pe aripile poeziei, basmului sau muzicii, 
micii şcolari ajung în actualitatea din care nu doresc să piardă nimic: ştirile calde, întâmplările 
senzaţionale, reclamele, poveştile din zilele noastre cu personaje moderne sau roboţi visători. 
În această călătorie, călăuziţi de zâne, pitici, cenuşărese, abramburici şi reporteri TV, gândul lor 
descoperă dreptatea şi adevarul, binele şi răul, învaţă să înţeleagă frumosul, să se întristeze pentru o 
aripă frântăa, sau să nu uite să îngenuncheze cu mâinile împreunate spunând ,,Tatăl nostru”..., 
devenind astfel o fereastră spre cer. Şi întocmai ca în poveşti, unde Cenuşăresei îi este dat să devină 
prinţesă, micii şcolari, însoţiţi de gazda cea buna, învăţătoarea, îţi construiesc universul cognitiv, 
social şi afectiv într-un context mereu nou în funcţie de tematica abordata. 

 Ocaziile cu care se organizează serbările sunt diverse. Astfel, de 1 Decembrie - Ziua 
Naţională a României - decorul sălii de clasă poate primi un aspect festiv, sărbătoresc ( steaguri, 
baloane, imagini reprezentative). Părinţii pot participa alături de copii şi de învăţătoare, dansând şi 
cântând melodii populare româneşti. Altădată această serbare poate primi caracter de şezătoare iar 
sala să fie transformată într-un mini-muzeu cu obiecte de artă populară. Copiii, îmbrăcaţi în 
costume populare româneşti, recită poezii, cântă, spun proverbe, ghicitori, au posibilitatea să-şi 
manifeste liber iniţiativele şi originalitatea, să-şi dezvolte sentimente patriotice.  
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Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există 
preocupări susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de clasă, stabilirea centrului tematic, 
împodobirea bradului, pregătirea cadourilor. În acest cadru copiii interpretează cu multă plăcere 
roluri de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, steluţe, fulgi, oameni de zăpadă, îngeraşi. Aceasta serbare 
se poate desfaşura în locaţii diferite cum ar fi super-market-urile, Săli de spectacole, cluburi sau 
chiar curtea şcolii, o serbare cu ,,Porţile deschise’’, desfăşurată în parteneriat cu alte instituţii de 
învăţământ din localitate, cu o mare implicare a familiei, a comunităţii locale, cu sosirea lui Moş 
Crăciun în sania trasă de cai, de aceasta dată, pe străzile oraşului. 

Serbările şi activităţile susţinute cu diferite ocazii de către elevii de ciclu primar, oglindesc cel 
mai relevant dinamicaşcolii, implicarea ei în viaţa comunităţii şi nuîin ultimul rând ceea ce se învaţă 
în instituţia respectivă. 
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,,Magia Sărbătorilor de iarnă,,-izvor de bucurie 
 

Prof.înv.primar: Stoica Ionela 
Școala Gimnazială Nr.1 Măcin,jud. Tulcea 

 
 Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Nașterii Domnului,timp al bucuriilor,al păcii și al 

liniștiisufletești. Este o perioadă în care primim și dăruim multă iubire și căldură sufletească. 
 Decembrie- dragoste,colinde,bucurie şi mirosul braduţului vrăjit, frumos împodobit aşezat la 

loc de cinste în casa fiecărui român.Primii fulgi de nea aduc în sufletele copiilor bucuria reîntâlnirii 
cu Moşul cel drag, Moş Crăciun. Zăpezi îmbelşugate , clinchete de clopoţei , frumoasele colinde 
îimpletite cu fiorul ninsorii, toate ne amintesc de Sărbătorile de iarnă.  Ceremoniile,toate de la Moş 
Nicolae la Moş Crăciun, la Anul Nou si la Boboteaza , se  desfaşoară într-o continua înflorire a 
sufletului către lumina spirituala care leagă cerul de pământ şi omul de veşnicie. 

 Sărbătorile de iarnă le trăim cu un farmec şi o frumuseţe aparte , ce le fac aşteptate cu emoţie 
şi cu bucurie. Naşterea Domnului , marea sărbătoare a creştinilor, acest miracol al lumii,aduce 
schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă , în preajma acestor saărbători, să fim 
mai buni , mai inimoşi,mai răbdatori , mai iertători unii cu altii. 

Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită si preţuită de copii.  
 Cu glasurile lor cristaline, calde si tremurânde de emotie,copiii sunt cei meniţi să exprime cel 

mai bine gândurile curate şi să facă urări celor dragi în aceste zile de mare sărbătoare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL 
-GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR: STRĂNUTU-LINCĂ CONSTANȚA 

GRĂDINIȚA P.N. NR.2 PURANI 
  
,,Un copil este ca o sământă de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită 
de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” 
Irina Petrea 
 
 Necesitatea colaborării grădiniţă-familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi 

factori educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. 
Nu vor exista rezultate pozitive ale actului educaţional dacă nu există corelare perfectă între 
influenţele educative. Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de 
învăţământ şi familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea 
relaţiei grădiniţă - familie.  

 Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de 
dezvoltare şi în acest scop participă numeroşi factori, dintre care cei cu importanţă semnificativă 
sunt şcoala, grădiniţa şi familia. Important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este 
colaborarea eficientă între aceşti factori educogeni.  

 Dimensiunea relaţiei grădiniţă – familie, se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la 
contactele directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre 
cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire la diferite 
conţinuturi şi metode şcolare. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de 
familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu care va lucra.  

 Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, 
educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile 
cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative.  

Scopul acestui parteneriat este: 
• Implicarea şi participarea părinţilor la activităţile de la grupă cât şi în cele extracurriculare;  
• Dezvoltarea unui parteneriat real, bazat pe sinceritate,cu părinţii;  
 Fiecare partener a avut rolul şi obligaţiile lui în derularea proiectului. Educatoarea a adus la 

cunoştinţa părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă; a contribuit 
la diseminarea bunelor experienţe educative în rândul părinţilor; a ascultat cu atenţie şi a atribuit 
importanţa cuvenită informaţiilor primite de la părinţii copiilor. Părinţii au continuat în familie 
programul educaţional propus în grădiniţă; au participat activ în cadrul parteneriatului familie-
grădiniţă; au dat dovadă de perseverenţă în acţiunile educative.  

 Participarea părinţilor la activităţile grupei a reprezentat un alt prilej de cunoaştere a 
părinţilor, dar şi un mod prin care aceştia au fost familiarizaţi cu programul grupei, cu conţinutul şi 
metodele didactice, cu materialele didactice şi mijloacele necesare desfăşurării activităţilor, cu 
modul de comunicare şi abordare a situaţiilor problematice, 
cu semnificaţia respectului faţă de copil.  

 Serbarile sunt evenimente deosebite care incununeaza 
activitatea din timpul unui trimestru sau al unui an scolar, ca 
de exemplu sceneta anotimpurilor, serbarea organizată pentru 
sărbătorile de iarnă, pentru ziua mamei, etc. Prin continutul si 
incarcatura emotionala pe care o declanseaza, serbarile au un 
rol educativ deosebit.   
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 Amenajarea unor expoziţii pentru părinţi realizate pe tot parcursul anului cu diferite ocazii: 
„Iată, vine Moş Crăciun!”, „E ziua ta,mămico!”,etc. a dat posibilitatea părinţilor să observe 
priceperile şi deprinderile copiilor lor, ele fiind rezultatul muncii lor de la activităţi practice , desen, 
modelaj, etc. 

 Participând afectiv şi efectiv la viata gradiniţei, părinţii nu vor mai vedea doar funcţia socială 
a acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc de acasă, ci vor conştientiza că ea 
desfăşoară un proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat.  

 Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la aceasta vârstă depinde în mare masură şi de 
cadrele didactice, dar şi de părinti şi de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educaţional în 
favoarea unei educaţii de bună calitate.  

 
BIBLIOGRAFIE :  
• Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti(2000), 
• Dumitrana, Magdalena, Cum creşte un pui de om, Editura Compania, Bucureşti, (2011), 
• Mateiaş, Alexandra, Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii, Ghid de parteneriat şi 

consiliere, 
  

1295



TRADIŢII ŞI OBICEIURI POPULARE 
ÎN SERBĂRILE PREŞCOLARILOR 

 
Strati Brînduşa Mihaela – Prof. Înv. Preşcolar, Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 
Nica Mihaela Carmen – Prof. Înv. Preşcolar, Grădiniţa Nr. 210 Bucureşti 

 
"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, 

de calauză a celor mai curate şi mai pline de energie mladite" (D. Almas). Să-i învăţăm pe copii să 
preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au nascut, să-i învăţăm să iubească 
meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sadim în suflet aceste elemente definitorii 
ale identităţii neamului românesc fară de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem de 
fapt noi românii pe acest pamânt. Să-i ajutam pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru 
folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflecta cu cea mai 
mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. 

În calitate de educatori suntem obligaţi să făcem din creaţia noastră populară o carte de vizita 
cu care sa batem la porţile cunoasterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului obiceiurile şi traditiile strămoseşti au ramas neclintite pastrând valori 
autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasa îndrumati şi pot fi modelati în aşa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoasterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale. Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele 
costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile 
nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune 
în manunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii 
reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutam sa cunoasca traditiile românesti si rolul important 
pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste 
timp. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înteleaga mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor şi strigaturilor a unor evenimente tradiţionale - Crăciunul, Paştele, Moş 
Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumuseţea sş bogatia folclorului, diversitatea 
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, armonia limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, a 
colindelor, plugusorului, sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu unele îndeletniciri 
străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii îsi îmbogatesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicatori, strigaturi, patrund în tainele limbii materne si 
în comorile întelepciunii populare. 

Serbările au o importanţa deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbării.  

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. Pentru copii ele reprezintă o distracţie vesela, plăcută, iar pentru educatoare 
constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii.  

Prin interpretarea rolurilor si pregatirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmarim atât 
un efect artistic cât si pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte şi 
de a păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care sa respecte tradiţiile şi obiceiurile, este necesară o 
adaptare şi prelucrare a repertoriului specific vârstei preşcolare ce cuprinde în forme tradiţionale 
poezii şi cantece specifice. 
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Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică şi energizează gândirea, 
memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul nu 
este trăit, nu poate pune în rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, 
gândiţi-vă că priviţi un moment, oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat ăastrarea tradiţiei o 
datorie şi o onoare.  

Serbările din grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv-educativă, ele vizând 
nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al copiilor. 

 
Bibliografie: 
1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti  
2. Ionescu, M., (2003), Instrucție şi educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
3. Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar Stratulat Mihaela-Dița 

Școala Gimnazială Bacioiu, Com. Corbasca, jud. Bacău 
 
Se spune că decembrie este luna cadourilor, luna dăruirii. Mai ales zilele premergătoare 

Crăciunului, când căutăm cadoul perfect și potrivit pentru fiecare dintre cei apropiați și dragi, căci 
un obiect poate fi lucrul cel mai ușor de dăruit. Mă întrebam mereu dacă doar obiectele pot aduce 
bucurie de sărbători sau în orice moment al vieții, când magia sărbătorilor ne cuprinde în vraja sa pe 
toți. Din suflet, poate ne dorim să dăruim cât nu putem cuprinde cu gândul, dar uneori nu ne putem 
permite să mulțumim pe toată lumea.  

 Și spunând asta, gândul mă poartă spre dragii mei pitici, mai mari sau mai mici, cu care am 
împărtășit momente minunate, desfășurând activități diverse, pe parcursul a trei sferturi din anul ce 
tocmai se va încheia curând. În același timp, gândesc și la părinții lor. Ce dar le putem oferi, în prag 
de sărbători? De-a lungul timpului, în munca cu ei, am realizat că, atât cei mici cât și cei mari, sunt 
deosebit de bucuroși când li se oferă daruri materiale, dar în același timp am aflat că nu doar 
obiectele le pot aduce mulțumire. Ei au nevoie și de experimente, amintiri sau lecții de viață. 

 A face împreună (copii și părinți) ceva, a organiza un eveniment, o excursie, a realiza 
împreună desene sau felicitări pentru cei apropiați, a învăța împreună cu ei ceva nou (pași de dans 
ori un colind pe care să-l cântăm colegilor sau cunoscuților), nu putem, oare, a le considera 
momente ce pot fi transformate într-o amintire de viață unică și minunată?! Nu pot fi considerate 
daruri de preț? 

 Astfel de întâlniri am avut cu piticii mei, dar și cu părinții lor. I-am invitat să descoperim 
împreună magia sărbătorilor de iarnă, copii frumoși și părinți dragi, jucându-ne și realizând creații 
tematice pentru Crăciun. Cu mic, cu mare, ne-am pregătit să-l întâmpinăm pe Moș Crăciun și am 
meșterit împreună lucruri minunate, în cadrul celor mai frumoase și mai creative ateliere tematice. 
Și sufletul îți tresaltă ție, dascălului, având sub priviri imagini cu o imensă încărcătură emoțională, 
în care poți vedea cu usurință bucurie, înțelegere, bunătate, compasiune, toleranță, iertare, idei, 
visuri, principii, proiecte, cântece, jocuri. Și, iată, cât sunt de importante activitățile educative în 
parteneriat cu părinții! 

 Astăzi ne-am reunit din nou, la Serbarea de Crăciun. A fost minunat, din nou împreună. 
Copiii au dorit să le arate părinților, bunicilor, dar mai ales, Moșului, cât de bine s-au pregătit și ce 
multe lucruri pot face. Știut fiind faptul că datorită apariției în fața unui public numeros, serbarea 
poate fi stresantă pentru unii copii, care sunt împinși de la spate să-și arate aptitudinile sau vocea, i-
am informat de la început, că nu sunt obligați să-și spună replicile, dacă nu vor, însă surpriza a fost 
mare: niciunul nu a renunțat la rolul său. Cu emoții mari, unii, cu poticneli ușoare alții sau unii 
foarte siguri pe ei, spectacolul a fost pe placul tuturor, mici și mari. În comunitatea noastră, astfel de 
activități sunt cât se poate de agreate de copii, ca și de părinți sau de bunicii în grija cărora sunt 
lăsați copiii, atrăgându-i și oferindu-le satisfacție părintească. 

 Închei prin a vă spune că ,,orice lucru se deteriorează, se demodează sau se uită, dar 
experiențele ce vor fi transformate în amintiri și lecții de viață, indubitabil vor trece proba 
nemiloasă a timpului”. 
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Importanţa activităţilor educative în parteriat cu părinţii! 
Serbările şcolare 

 
Prof.Strava Ioana, 

Colegiul Naţional “O. Goga”Marghita 
  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”  
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
  
“Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al 

Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.” ( Calvin 
Coolidge) 

 
Educaţia extraşcolară-informală , prin faptul că stimulează comportamentului creativ, ajută la 

formarea trăsăturilor pozitive de caracter şi la cultivarea unui stil de viaţă civilizat, are un rol 
important în viaţa elevului. Aceasta, nu face altceva decât să completeze educaţia şcolară-formală, 
care deşi indispensabilă îşi are carenţele ei: centrarea pe performanţele înscrise în programe, lasă 
prea puţin timp pentru imprevizibil, pentru fapte de viaţă, şi deseori duce la monotonie, plictiseală, 
rutina. În această idee,este ştiut faptul că voluntariatul, ca activitate extraşcolară, are o importanţă 
deosebită, întrucât aduce în faţa elevilor, a părintilor, a profesorilor, a comunităţii, în general, o 
viziune nouă asupra a ceea ce înseamnă întrajutorare, bunătate, generozitate. Venind în contact cu 
aceste valori morale, elevii învaţă să le pese de cei din jur, să respecte, să primească iubire şi să 
dăruiască iubire.. Bineînţeles că această sarcină de a-i face pe copii să înţeleagă că valoarea unui om 
rezidă în ceea ce este el de fapt îi revine , nu în ultimul rând, şi cadrului didactic. Acesta poate 
realiza acest lucru, împreună cu părinţii, în cadrul activităţilor extraşcolare.  

 Este primul an când fac parte din echipa de proiect educational de voluntariat şi caritate 
“Petale-n vânt” ,organizat de Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” Zalău , în parteneriat cu 
Şcoala noastră, Colegiul Naţional “O.Goga ” Marghita . Activitatea s-a desfăşurat sub formă de 
atelier de creaţie. Elevii şcolii noastre, folosindu-şi imaginaţia au realizat, jucându-se cu hârtia 
colorată ,cu lipiciul şi cu glitterul , nişte superbe decoraţiuni de Crăciun. Produsele handmade au 
fost expuse la Târgul de Crăciun, organizat în perioada “Şcoala Altfel”, în incinta şcolii noastre. Am 
rămas profund impresionată, atât de implicarea profundă a elevilor nostri, ,ajutaţi şi de părinţii lor, 
cât şi de impactul emotional şi formativ pe care l-a avut aceasta activitate extraşcolară nu numai 
asupra lor, ci şi asupra noastră . Nu se poate descrie în cuvinte satisfacţia de pe feţele copiilor, când 
si-au văzut expuse creaţiile, ştiind că, donându-le, pot să-i facă pe alţii… fericiţi. În acelaşi timp, 
bucuria a fost la fel de mare şi pentru noi, cadrele didactice, care lucrând împreună cu ei , am avut 
ocazia de a ne simţi din nou copii . Aşadar, se poate spune că ,pentru câteva zile, magia Crăciunului 
si-a făcut simţită prezenţa şi pe coridoarele şcolii noastre, printe altele şi datorită acestei activităţi 
extraşcolare.  

In concluzie, pot sa afirm cu proiectul si-a atins toate obiectivele, având ca rezultat asteptat: 
întărirea parteneriatului şcoală-comunitate,creşterea stimei de sine în rândul elevilor ,pătrunderea 
micilor voluntari în lumea miraculoasă a Crăciunului. Ca profesor, susţin importanţa activităţilor 
exraşcolare în ideea de a-i învăța pe elevi să se adapteze schimbărilor permanente atât din lumea 
noastră de azi, cât și în cea de mâine, pregătindu-i pentru viaţă, făcându-i să fie mai buni, mai 
toleranţi, mai generoşi şi nu în ultimul rând ….mai umani. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATELOR ŞCOLARE  
ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE 

 
Şcoala Gimnazială „Mihai Veliciu” Şepreuş, judeţul Arad 

Prof. înv. primar, Ştrifler Adela 
 
 „Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista atunci 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” 

(Maria Montessori) 
În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, invăţământul românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra 
funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul educaţional trebuie să 
devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației românești. Pentru ca acest 
parteneriat să se constituie ca o soluţie reală a problemelor din învăţământ, sunt necesare elaborarea 
unor strategii, bune practici în formarea parteneriatelor școlare și implicare comunitară în 
învățământul preuniversitar a unor direcţii care sa unească eforturile parteneriale, precizarea rolului 
asumat de instituții în parteneriate. 

Dată fiind complexitatea problemelor cu care școala românească se confruntă, cât și impactul 
educației școlare asupra întregului sistem social, soluționarea dificultăților prezente presupune 
colaborarea, cooperarea și parteneriatul unor categorii largi, cum ar fi: Personalul din învățământ; 
Toate categoriile de elevi; Familia; Organizații guvernamentale cu caracter central sau local; 
Organizații cu caracter nonguvernamental; Reprezentanții cultelor religioase; Agenții economici; 
Sindicatele; Autoritățile centrale și locale 

Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societate trebuie să 
se schimbe valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor implicati: decidenţi, 
oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale si nonguvernamentale. 
La nivelul comunității școlii trebuie să își asume rolul de promotor,catalizator şi facilitator al 
parteneriatului educațional. Coeziunea şi eficienţa unui astfel de grup sunt condiţionate de asumarea 
şi promovarea unor valori commune –cum ar fi: asigurarea egalitații șanselor în educație; 
încurajarea inițiativei și participării; dezvoltarea cooperarii și colaborării;  

 Unitatea școlară în cadrul parteneriatului 
Instituțiile de invățământ urmăresc să obtină recunoașterea importanței parteneriatului lor cu 

întreaga comunitate locală, prin relații directe şi prin “noile educații”: educația civică, educația în 
spiritul inițiativei economice, educația ecologică, educația în spiritul drepturilor omului, a 
combaterii violenței, educația în spiritul valorilor europene și al dialogului cultural European, etc…. 

Răspunzând cerințelor sociale și comunitare, școala trebuie să orienteze întregul său demers 
asupra elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat in domeniul 
educației școlare. Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, poate 
conduce în mod gradual la creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi la sensibilizarea şi 
mobilizarea partenerilor potenţiali ai unităţilor de învăţământ. Pentru aceasta trebuie adoptate unele 
masuri generale ca: formarea personalului din învăţământ în sensul comunicării, cooperării, 
parteneriatelor; promovarea unui cadru legislativ care să încurajeze iniţiativele şcolii; sensibilizarea 
societăţii în raport cu problemele educaţiei şi cu semnificaţia sa. 

În acord cu aceste cerinţe, fiecare dintre unităţile şcolare trebuie să se orienteze către centrarea 
întregii activităţi asupra elevului, pregătirea resurselor umane ale şcolii pentru parteneriat, atragerea 
partenerilor potenţiali în parteneriate efective. 

Familia elevului 
Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o 

prioritate mai ales în contextul actual, în care familia înseși trebuie să se adapteze unor schimbări 
semnificative. Îmbinarea la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiţionale cu elemente inedite 
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generate de noi realităţi socio-economice determină o diversificare a familiilor şi a situaţiilor 
considerate anterior atipice. Pentru a atrage familia, şcoala trebuie să ia act de aceste schimbări, 
adaptându-şi atitudinile şi comportamentele în consecinţă. Pornind de la aceste premise, efortul 
îndreptat către cunoasterea familiei trebuie să se orienteze catre: trăsăturile, calităţile, problemele 
sale specifice; valorile şi normele pe care le avansează; avantajele pe care le poate câştiga. Chiar în 
condiţiile asumării acestei perspective, în relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot apărea disfuncţii. 
Pentru a le depăsi trebuie asumate urmatoarele priorităţi; creşterea iniţiativei şi implicării 
managerilor şcolii în sensibilizarea şi atragerea familiei; elaborarea unor proiecte centrate pe 
parteneriatul cu părintii; transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice cu rolul 
de interfaţă în relaţia şcoală şi părinţi; diseminarea unor informaţii clare cu privire la şcoală, 
activităţile şi problemele ei; organizarea unor activităţi extraşcolare diverse în regim de parteneriat. 

 Autorităţile locale 
Pentru a se constitui ca un factor cheie în cadrul parteneriatului educaţional la nivelul 

comunităţii, relaţia dintre şcoală şi autorităţile locale trebuie să se sprijine pe reciprocitatea 
intereselor şi pe sprijinul mutual. În virtutea unor prevederi legale dar şi pe baza unor releţii 
tradiţionale care s-au stabilit de-a lungul timpului, autorităţile locale oferă sprijin concretizat prin: 
fonduri, resurse materiale, combustibil; donaţii pentru ameliorarea bazei materiale; facilitarea 
obţinerii unor resurse financiare bugetare; organizarea unor activităţi extraşcolare; alocarea unor 
spaţii şi terenuri în folosinţa şcolii. 

Agenţii economici 
Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre 

şcoală şi agenţii economici poate avea un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale 
a elevilor şi a inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi. 

Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu agenţii economici poate să le aducă şcolii şi 
elevilor săi, este necesar ca managerii unităţilor de învăţământ să aplice anumite srategii care să 
valorifice prevederile legislative, să stabilească priorităţile şcolii, să atragă şi să sensibilizeze agenţii 
economici, să organizeze acţiuni preliminare de pregătire a parteneriatului, etc. 

Pentru încheierea acestor parteneriate managementul şcolii trebuie să îşi asume 
responsabilităţi specifice cu referire la: cunoaşterea şi atragerea organizaţiilor nonguvernamentale 
care pot devenii parteneri reali; stabilirea cadrului şi a modalităţilor de lucru; pregătirea resurselor 
umane ale şcolii pentru a acţiona în acest domeniu. 

Încheierea şi derularea parteneriatelor educaţionale au ca factor fundamental comunicarea. În 
acest sens managerii şcolii trebuie să desfăşoare activităţi intense pentru informarea partenerilor cu 
toate datele necesare derulării programelor, pentru ca aceştia să primească informaţii clare, 
complete şi într-un timp oportun. Managerii trebuie să creeze un climat pozitiv de muncă, deschis 
oricăror idei, flexibil oricăror activităţi. În acest sens, relaţionarea şi comunicarea devin factori 
cheie ai realizării activităţilor propuse. 

În societatea pe care o trăim, ca ţară a unei Europe multiculturale si multietnice, secretul 
succesului oricarei activităţi este toleranţa, flexibilitatea şi cunoaşterea. Activitatea de parteneriat în 
comunitate, fără aceşti factori fundamentali nu poate avea succes. “ Fiind condamnaţi “ să trăim şi 
să muncim împreună, trebuie să pornim totdeauna de la principiul “ fă binele care astepți să ți se 
facă.” 
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IMPACTUL FAMILIEI ASUPRA EDUCAŢIEI  
COPILULUI PREŞCOLAR 

 
Prof. STRÎMBEANU AURELIA, 

Grădiniţa cu P. P. nr. 3 Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinţi 
 
Familia reprezintă „nucleul social” sau „celula societăţii”. Ea este cea care răspunde de 

satisfacerea trebuinţelor elementare ale copilului şi de protecţia acestuia. Educaţia făcută de primii 
educatori – părinţii – ca şi cea a grădiniţei se răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităţii 
copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. În familie copilul îşi 
formează primele reprezentări şi noţiuni despre lumea înconjurătoare, primele opinii morale, 
estetice şi atitudini care uneori influenţează întreaga lui evoluţie. 

În actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă o constituie procesul 
instructiv-educativ la care contribuie familia şi grădiniţa. 

Pe cât este posibil părinţii trebuie să dea copiilor libertatea de joc, să le satisfacă curiozitatea, 
să-i ajute să se manifesta cu adevărat din plin, să-i ajute în dezvoltarea lor multilaterală. 

În literatura pedagogică se subliniază cu toată atenţia importanţa pe care o are exemplul 
părinţilor în educaţia copiilor. În nici o altă perioadă a vieţii exemplul mamei şi al tatălui, al fraţilor 
mai mari sau altor rude apropiate nu are o influenţă educativă mai puternică decât la această vârstă 
fragedă. O vorbă, o căutătură, un gest al nostru pătrunde ca un ferment, ca o sămânţă nouă – de 
floare sau de buruiană – în câmpul de observaţie al copilului. Personalitatea omului de mai târziu nu 
reflectă numai trăsăturile de caracter, influenţele educative ale mamei sau tatălui. Ea însumează 
influenţele – bune sau rele – primite în copilărie de părinţi, fraţi, surori, bunici, de la vecinii din bloc 
sau cartier. De aceea atunci când vorbim de educaţia copiilor în familie nu avem în vedere numai pe 
mama şi pe tatăl acestora, ci întreaga sferă de influenţă a mediului social apropiat. 

 În acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode 
ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. Este necesar ca noi, educatoarele, să 
dovedim competenţă profesională, tact şi multă răbdare cu copiii. Nu vom avea rezultate deosebite 
dacă nu-i antrenăm, alături de noi, şi pe părinţi, ori de câte ori va fi necesar. Implicarea părinţilor în 
acţiunile grădiniţei îi determină pe aceştia să înţeleagă că responsabilitatea grădiniţei şi cea a 
familiei converg spre un scop comun, iar pe de altă parte, le dă posibilitatea să aprecieze în mod real 
activitatea educatoarei. 

 Pentru a îndeplini cu succes sarcinile instructiv-educative am urmărit implicarea părinţilor 
grupei în actul pedagogic. Una dintre metodele utilizate pentru cunoaşterea copiilor a fost ca atare 
colaborarea cu familia. În acest mod îi apropiem pe părinţi de viaţa grădiniţei, făcându-i cei mai 
fideli colaboratori ai noştri. 

 Foarte important este ca educatoarea să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a 
copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile lui temperamentale şi de caracter. 

Din toate activităţile în care au fost implicaţi şi părinţii alături de copii şi educatoare, au avut 
de câştigat atât copiii, cât şi părinţii precum şi colectivul grădiniţei. Copiii simt dragostea şi 
apropierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă, ci şi din interesul pe 
care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor şi acţiunilor din grădiniţă. Implicându-se afectiv şi 
trăind emoţii alături de copiii lor, părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai 
bine, au posibilitatea să-i observe, să vadă cum se comportă aceştia în colectiv, devenind astfel 
(părinţii), participanţi la educaţie. Totodată, părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai 
uşor atunci când sunt solicitaţi ori când se iveşte vreo problemă.  

Apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copii, psihologia 
părinţilor şi mai ales pe cea a copiilor. Participând afectiv şi efectiv la viaţa grădiniţei, părinţii nu 
vor mai vedea doar funcţia socială a acesteia, de supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de 
acasă, ci vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instructiv-educativ bine fundamentat şi 
organizat. 
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Colaborarea şi integrarea părinţilor în activităţile instructiv-educative din grădiniţă rămâne un 
deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea lui dovedeşte practic că oferă avantaje 
tuturor părţilor implicate în procesul educaţional. 
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2 * * * Perfecţionarea activităţii metodice în grădiniţă, în Revista de pedagogie, Bucureşti, 

1991. 
3. * * * Grădiniţa şi educaţia copilului preşcolar, în Revista de pedagogie, Bucureşti, 1997. 
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Importanţa activităţilor educative ocazionate de sărbătorile de iarnă 
 

Prof. Georgeta Stroe- Şcoala Gimnazială “Ion Roşca” Cochirleanca, 
jud. Buzău 

 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un 
rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală care 
completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de invăţământ, 
dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 
acumulate informal. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei 
procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi 
ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi 
orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează 
astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi 
asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 
game variate de norme disciplinare” [5, p. 288]. 

Prin activităţi extraşcolare specifice precum serbări de iarnă, concursuri, activităţi în cadrul 
unor proiecte de parteneriat, se dezvoltă, în primul rând, capacitatea elevilor de a înţelege şi de a-şi 
exprima sentimentele, capacitatea de a lucra în echipă, de a răspunde în mod pozitiv şi sensibil unei 
situaţii noi. Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice 
şi estetice, a actului didactic în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o 
abordare interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici manuale de realizare 
a produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la 
activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă 
inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi interpersonale). 

Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o componentă etică, 
dar şi una estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în practică valorile de bine, frumos şi 
adevăr. Puşi în situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în societate, probând şi noţiunile 
teoretice specifice Educaţiei Civice. Profesorii, parteneri în educaţie, evidenţiază prin profilul lor 
comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională, organizând activităţi distractive şi creative 
prin care îi învaţă pe copii valoarea sacră a obiceiurilor şi tradiţiilor noastre strămoşeşti de iarnă, 
astfel asigurând continuitatea spirituală a neamului românesc. 

Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor în timpul 
serbărilor – costume populare sau specifice personajelor interpretate, concursurilor şi al 
evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, personalitatea prezentatorului), în 
ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor, care ar trebui invitaţi cât mai des la 
asemenea spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei. 

Am încercat întotdeauna să-mi implic activ elevii în realizarea serbărilor de Crăciun, în tot 
ceea ce presupune decor, costume, obiecte de recuzită și repertoriu .Desfășurându-mi activitatea în 
mediul rural, am păstrat, în același timp, specificul local al obiceiurilor ocazionate de sărbătorile de 
iarnă pentru afirmarea identității locale. Colinde și tradiții precum Neaţălaşul , Capra, Plugusorul , 
Plugul , Sorcova sunt nelipsite din serbările școlare.  

  Elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere 
și bucurie spontană în ceea ce fac. Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
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iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

 
Bibliografie  
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof.Stroescu Mariana-Eliza 
Școala gimnazială Devesel,jud.Mehedinți 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă ,mai plină 
de sens . 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  
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 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
  -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
  -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 
CONSOLIDAREA RELAȚIEI ȘCOALĂ - FAMILIE 

 
Prof. înv. primar: Stuparu Ștefania 
Școala Gimnazială, comuna Ștefești 

 
Viața trebuie petrecută nu prin învățare, ci prin activitate, afirma Comenius în Didactica 

magna. După marele pedagog, educația se va realiza numai prin intermediul acțiunii. 
Copiilor nu le trebuie exersată doar cogniția, ci abilitatea de a putea utiliza cunoștințele 

dobândite, transformarea acestora în competențe. Încă din fragedă pruncie copiii sunt curioși, 
dornici de a desfășura activități, iar școala ar trebui să exploateze la maxim aceste însușiri. 

Conform D.E.X (2008), educația reprezintă "ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic 
în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor și ale 
tineretului sau ale oamenilor, ale societății. Rezultatele acestei activități pedagogice sunt: buna 
creștere, comportarea civilizată în societate etc." 

Alături de educația formală și informală, educația nonformală contribuie din plin la 
dezvoltarea personalității copiilor, fiind cea mai atractivă dintre cele trei forme. Prin numeroasele ei 
variante (expoziții, competiții, concursuri, excursii, spectacole, dezbateri etc.) și prin lipsa notării, 
activitățile extrașcolare motivează și mobilizează mult mai bine elevii. Aceștia consolidează 
cunoștințele dobândite în cadrul procesului instructiv – educativ desfășurat în context formal, 
transformându-le în competențe, care pot fi activate ori de câte ori este necesar.  

În ulțimii ani, în România a început să acorde o mai mare atenție și importanță acestor 
activități prin introducerea săptămânii "Școala altfel" și prin temele cercurilor pedagogice - 
"Activități de tip outdoor".  

O activitate de acest gen a fost cea a "Cercului pedagogic nr. 11 al învățătorilor " - 
INFLUENȚA ACTIVITĂȚILOR DE TIP OUTDOOR ASUPRA DEZVOLTĂRII COPIILOR 
DIN CICLUL PRIMAR, în care copiii au îmbinat cunoștințe, competențe, într-un cadru de basm, 
natura adusă în sala de clasă, prin materialele didactice confecționate. Activitățile interactive i-au 
motivat și  

i-au făcut să uite de emoțiile provocate de "musafirii" din sala de clasă.  
Ultima activitate desfășurată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua României, a fost organizată 

de școală în parteneriat cu Căminul cultural și Primăria comunei, intitulată Mândru că sunt român! 
Copiii de la clasa a II-a, clasă la care sunt încadrată, au susținut un montaj din poezii 

patriotice, memorate cu drag, de pe o zi pe alta și au interpretat melodia Măi române, românaș. Ei 
au fost implicați în alegerea poeziilor, chiar și în alegerea melodiei, dintr-un repertoriu de cântece 
patriotice și populare. Au procurat costume populare, am decorat împreună sala de clasă, cu ocazia 
acestei sărbători, am reușit chiar să le prezint câteva informații despre principalii domnitori români 
care au avut o mare influență în înfăptuirea Marii Uniri. Aceste informații istorice ar fi destul de 
dificil de reținut dacă ar fi predate pur și simplu la clasă, dar fiind personaje din poeziile lor au fost 
curioși să știe cine au fost aceștia și ce importanță au avut ei. Astfel, au făcut cunoștință cu Mihai 
Viteazul, cu Ștefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Avram Iancu etc. 

La activitățile mai sus menționate au participat și părinții, o finalitate a cestor acțiuni fiind și 
consolidarea relației școală – familie.  

Așa cum știm, familia și școala sunt principalele instanțe cu rol hotărâtor în formarea și 
dezvoltarea personalității copiilor, iar colaborarea dintre ele nu poate fi decât benefică în 
desăvârșirea viitorului adult.  

Lumea întreagă este laboratorul nostru de creație, copilul trebuie să iasă din bănci și să 
meargă în lume – John Dewey. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV.PRIMAR SUMURDUC DIANA IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I. C. LĂZĂRESCU,, 

COM. ȚIȚEȘTI- JUD. ARGEȘ 
 
 În procesul de învățare sunt multe momente de satisfacție și bucurie pentru cei implicați, dar 

maxima încărcătură emoțională apare în cadrul serbărilor școlare. 
Bucuria serbărilor școlare am trăit-o atât în calitate de părinte, participând la serbările fiicei 

mele, dar și realizând serbări cu generații de elevi, cu diverse ocazii: ”serbarea abecedarului”, 
sfârșitul clasei a IV-a , serbarea de Crăciun, 8 Martie, Ziua Eroilor. În fiecare generație am întâlnit 
mici artiști care s-au implicat cu plăcere în aceste activități.  

 Importanța acestor festivități este deosebită, din punctul meu de vedere, pentru că: ele lărgesc 
orizontul spiritual al elevilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe; îmbogățesc și 
remontează viața afectivă stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab reprezentate 
anterior; contribuie la formarea simțului de răspundere, prin dorința de reușită; favorizează 
concentrarea atenției pe parcursul desfășurării programului; prezența spectatorilor (părinți, bunici, 
cadre didactice, colegi) trezește în copil dorința de a învinge timiditatea, stimulează independența 
de acțiune. 

 Pentru ca elevii să-și motiveze participarea la această activitate deosebită este foarte 
importantă atmosfera realizată în timpul repetițiilor, caracterizată prin bună dispoziție, dar și prin 
seriozitate. 
 Pentru a spori șansa de reușită a serbărilor trebuie să fructificăm talentul de recitator al unor elevi, 
calitățile artistice, de ritm și grație ale altora, înclinațiile muzicale, talentul de a interpreta al altor 
elevi. Trebuie armonizate, promovate și dezvoltate aceste înclinații, apreciindu-le în egală măsură. 

 Este recomandabil ca repertoriul serbărilor să aibă conținut accesibil vârstei elevilor și să 
cuprindă diverse forme de manifestare artistică, într-o concepție echilibrată. Versul, muzica, dansul, 
scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea și dinamismul spectacolului.  

 Toate aceste activități au rol formativ, dar ele își ating scopul numai în măsura antrenării 
elevilor la realizarea lor, punând în valoare capacitățile intelectuale, afective, estetice și fizice ale 
copiilor. 

 Micii artiști trebuie încurajați, stimulați, pentru a stârni buna dispoziție și participarea cu 
interes de-a lungul pregătirii și desfășurării spectacolului. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, 
întăresc și fortifică emoțional viitorii adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, sensibilitate, 
formează gustul pentru frumos, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea 
creatoare. 

 Pentru sfârșitul acestui an școlar pregătesc, împreună cu elevii mei din clasa I , ”serbarea 
abecedarului”. Este un bun prilej pentru acești copii să-și exprime satisfacția pentru că au pătruns în 
lumea mirifică a lecturii după ce și-au însușit alfabetul și tehnica citit-scrisului. Aceste deprinderi 
intelectuale fundamentale le vor permite, pe viitor, descifrarea tainelor învățăturii. Iată câteva 
versuri cu care debutează serbarea: 

Cea mai frumoasă amintire  
Pe care o păstrăm cu drag 
E ziua-n care –ntâia oară  
Noi am pășit al școlii prag. 
E prima noastră zi de școală  
Cu grijă ne-am trezit în zori  
Și am pășit încet pe stradă  
Toți veseli și nerăbdători. 
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Serbarea școlară 
 

Surdeanu Vasilica 
Liceul Tehnologic ,, Matei Basarab” 

Structura Școala Gimnazială Corbu Nou 
Localitatea Corbu Nou,   Județul Brăila 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . Acestea au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării 
sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Au o mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului ,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Ele prezintă 
unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor .Acestea se referă la 
conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. 
Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu însufleţire 
şi dăruire ,la astfel de activităţi .Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu 
cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară.  

 Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii 
,trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. Lectura artistică ,dansul, devin 
puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric 
– sala de festivităţi ,un colţ de natură ( parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor . Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor 
îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare . Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 
şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează talentul 
,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 
colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte . 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

  Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei .  
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Implicarea părinților în activitățile din școală 
 

prof. înv. primar Susan Mariana 
Colegiul Național Mircea Eliade Reșița 

 
Atunci când copilul vine la școală, pentru el există mai multe necunoscute, dar şi pentru 

părinţii lui. Părinţii pot avea multe întrebări despre programul din școală. De aceea, nu trebuie să-i 
înlăturăm pe părinţi, deoarece copilul pe care îl educăm este copilul lor. Dreptul părinţilor este de a 
lua parte la activităţile copiilor. Aceștia trebuie încurajaţi să viziteze școala, să cunoască programele 
desfăşurate, dar şi să se simtă bineveniti. Dacă părintele va fi mulţumit de ceea ce i se oferă, această 
mulțumire se va transmite şi copilului.  

Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se 
descoperă pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor 
culturale.  

Vârsta şcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, 
educaţia şcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia 
întregii vieţi de mai târziu.  

Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 
cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor care apar.  

Debutul în viața de școlar este temător, apare sentimentul abandonului alături de persoanele 
pe care le cunoaşte mai mult sau mai puţin. În acest moment este începutul parteneriatului dintre 
școală şi familie. Parteneriatul școlii cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în 
problemele de psihopedagogie şcolară. Învățătoarea poate avea discuţii personale sau colective cu 
aceştia, dezbătând diverse teme: Cum ne jucăm cu copiii noştri, Cum putem contribui la dezvoltarea 
limbajului copiilor, Care sunt problemele copilului singur la părinţi etc. Se pot ţine lectorate cu 
părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, 
psihologi).  

Școala trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educațional. Mijloacele aflate la 
îndemâna învățătoarelor pentru a-i determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor 
sunt:  

• şedinţele cu părinţii;  
• acţiuni comune părinţi şi copii;  
• vizite la domiciliul copiilor;  
• discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile școlare se realizează prin întâlniri 

programate, la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste 
întâlniri se pot realiza sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor 
pe o anumită temă, părinţii pot învăţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu 
care se pot confrunta în familie la un moment dat. Pentru învățătoare, este o modalitate de a afla 
multe lucruri despre ei şi copiii lor, despre modul lor de viaţă acasă.  

Temele alese în cadrul lectoratelor pot fi stabilite de către învățătoare în urma celor constatate, 
sau pot fi alese la propunerile părinţilor. Este necesară încurajarea participării taţilor la astfel de 
activităţi, deoarece sunt familii unde aceasta este considerată treaba femeilor. Se poate proiecta o 
întâlnire numai pentru tati şi o alta numai pentru mame. La sfârşitul activităţii, părinţii pot completa 
diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în fişe de observaţie pe care învățătoarea le poate 
completa, pentru fiecare copil.  

Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii învățătoarelor în educaţie, şi nu specialişti. Putem 
elabora materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi conţinând informaţii 
despre nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor copilului la diferite vârste. Părinţii pot da o mână de 

1312



ajutor efectiv în școală. Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite ale acestora. Dacă un părinte este 
musician, putem să-l implicăm în activităţi prin realizarea unui moment deosebit pe parcursul zilei.  

O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, dar 
va preveni şi abandonul şcolar. O legătură deosebită între învățătoare şi părinţi va duce la o relaţie 
deosebită între copii şi învățătoare.  

Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai școlii în ceea ce priveşte educaţia moral-
civică a copiilor. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale depinde în mare 
măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în care se supune 
grupului.  

Participarea părinţilor la unele activităţi (şezători, vizite, excursi, activităţi comune, lecţii 
deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea și desfăşurarea lor, le vor 
permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le 
întâmpină în activităţi.  

Implicarea părinţilor în activităţile şcolare ale copiilor pot merge şi până la implicarea lor în 
activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor 
obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România. Un părinte se poate considera împlinit 
atuci când, împreună cu şcoala, reuşește să educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie 
util în societate.  

Dialogul dintre familie şi învățătoare este benefic, fie că se desfășoară cu fiecare familie 
separat, fie că se desfășoară în cadrul şedinţelor cu părinţii; el contribuie la desfășurarea în bune 
condiţii a procesului instructiv-educativ, pentru că:  

• modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  
• familia este modelul pe care copilul îl imită;  
• comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea  
personalităţii;  
• şedinţele cu părinţii și dialogul individual învățătoare-părinte contribuie la formarea  
viitorului adult. 
În parteneriatul școală-familie, beneficiar este copilul care, treptat, prin modul de comportare, 

va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  
Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 

educativ din școală, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul școală-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 
atunci când aceştia văd învățătoarea sfătuindu-se cu părinţii. Prin toate activităţile realizate în 
școală, urmărim să-i facem pe copii să deosebească binele de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se 
cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei, cât şi cu cei din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de 
viaţă, să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, să-i învăţăm că nu pot să 
trăiască singuri, ci numai împreună cu ceilalţi.  

 
Bibliografie:  
Moisin, A., Arta educării copiilor și adolescenților în familie și școală, EDP, București, 2001.  
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Activitate de Crăciun în parteneriat cu părinții 

Prof.: Szabados Márta 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 Structură 

Grădiniţa cu Program Normal nr.2. Loc.Reghin, 
jud.Mureş 

  Decembrie este luna cea mai așteptată de copii, este luna cadourilor și a magiei. Pe lângă 
magia sărbătorilor, mirosul de cozonac și brad, părinții devin mai încordați. Sărbătorile de iarnă 
înseamnă mai mult stres și ore suplimentare pentru părinți, din acest motiv cred că au nevoie de un 
pic de relaxare, au nevoie de magia sărbătorilor, de timpul petrecut împreună. Cadourile scumpe nu 
compensează timpul pe care l-au petrecut la locul de muncă și nu în compania copilului. Din 
această cauză, în fiecare an, organizăm o activitate în parteneriat cu părinții. La activitate avem 
reguli simple: în momentul în care părinții intră în grupă, telefonul mobil este folosit doar pentru a 
fotografia, toată lumea se focusează pe copil și activitatea pe care o fac împreună.  

  Părinții lucrează alături de copii, decid împreună ce vor crea și unde au nevoie de ajutor. În 
acest an, am confecționat ornamente de Crăciun din pastă de modelat. Pasta de modelat este o pastă 
ceramică cu uscare la aer, de culoarea albă, fină și foarte ușor de modelat. Au la dispoziție forme 
tematice: steluțe, cizmulițe, omuleț din turtă dulce, brad, etc. Copiii își aleg formele iar părinții îi 
ajută dacă este cazul. De obicei copiii se simt așa de bine alături de părinți că nu cer ajutorul, în 
schimb povestesc cu ei despre modul în care vor să modeleze. Prezintă sala de grupă, povestesc ce 
unde se află, se bucură de atenția și compania părinților. Copiii se simt în largul lor, nu se 
concentrează pe altceva, decât pe activitatea pe care o fac, nu se simt presați, că trebuie să recite, să 
cânte în fața adulților. Ornamentele prind viață și fiecare copil își etalează creativitatea. Apar 
modele pe clopeței, omulețul din turtă dulce prinde viață, bradul are decor. Fiecare ornament devine 
unicat.  

  Nu uităm motivul principal pentru care am invitat părinții la grădiniță. În timp ce lucrează 
vorbim despre ce înseamnă Crăciunul, ce reprezintă el pentru noi. Fiecare copil împreună cu 
părintele, prezintă un obicei de Crăciun al propriei familii, astfel avem posibilitatea să ne cunoaștem 
mai bine. Părinții trebuie să-și găsească timp să lucreze împreună cu copilul lor la acest proiect. 
După prezentarea proiectelor, avem o surpriză pentru părinți. Conform datinilor și tradițiilor, 
Crăciunul este timpul colindului, umblatului cu sorcova. Elementul surpriză a activității este 
colindul. 

 Copiii se adună în jurul bradului împodobit și colindăm părinții, cântăm colinde pe care le 
cunoaște toată lumea, îi acompaniez cu chitara. Părinții sunt bine veniți să cânte alături de noi. 
Copiii sunt atenți și la instrument, au grijă să respecte pauzele, să înceapă colindul după 
introducerea cântecului.  

 La finalul activității, ne vizitează Moș Crăciun, care aduce daruri puține dar folositoare. 
Totuși cel mai frumos dar este compania părinților, care au lucrat alături de copiii lor, au avut 
atenția orientată doar spre ei, nu au fost distrași de telefoane, de frați sau alte lucruri. Compania 
părinților, timpul alocat jocurilor alături de copii sunt darurile cele mai frumoase. Amintirile acestor 
activității vor rămâne în inima copiiilor chiar dacă ornamentele se vor sparge.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
 

profesor în învățământ primar, Szabó Emilia, 
Școala Primară Vălenii, Jud. Mureș 

 
În fiecare an școlar organizez serbări școlare în parteneriat cu părinții elevilor din clasa mea. 

Prin aceste activități le ofer elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, trăiri pozitive ale vieții. 
Dezvoltarea copiilor depinde de fenomene și relații, activitățile extrașcolare reprezintă un element 
fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate. Oferă elevilor posibilitatea de exprimare și 
explorare a identității, dezvoltă capitalul social al elevilor. 

Importanța activităților artistice constă în dezvoltarea artistică a elevului. Constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice și apelează la afectivitatea copilului, asupra dezvoltării elevilor.  

Serbările sunt evenimentele importante din viaţa şcolarului. Aceste mici serbări, organizate de 
către noi, cadre didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de 
motivare. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi, cât şi pentru noi şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor, care admiră”creația” elevilor. 

 Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
fiecăruia copil sau cadru didactic. Organizăm serbări pentru că verificăm astfel, de câteva ori pe an, 
că elevii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura 
din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, perfecţionează 
deprinderile artistice.  

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să luăm în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a elevului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, mişcarea, atmosferă de veselie, şi atmosferă încărcată de emoţii, ce produce o 
anumită tensiune interioară fiecărui participant. Serbările de Crăciun asigură îmbinarea armonioasă 
a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit (lumânări, fulgi, steluțe, îngerași), accesoriile necesare, 
costumaţia copiilor, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, muzica, mijloace sonore, lumini, reprezintă 
toate, elemente importante ce contribuie la construirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 
Actitatea devine o experiență negativă când elevul este obligat să învețe niște replici pentru a le face 
pe plac părinților și profesorilor. Memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic pe care folosesc cuprinde materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. Aduc lumină în suflete. În măsura posibilităților, prezentăm creații artistice originale dar 
adaptăm condițiilor locale. Cea mai îndrăgită de elevi este Serbarea de Crăciun, cea mai frumoasă 
sărbătoare de iarnă. 

Succesul este garantat, dacă avem încredere în elevii noștrii, dacă lăsăm pe ei să ne conducă 
spre acțiuni, ies rezultate frumoase și valoroase. 

 
Fotografiile îi prezintă pe micii actori de la Școala Primară Vălenii 
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Naşterea lui Isus Hristos 
– după Sfânta Evanghelie Luca : Capitolul 2 

 
Szabó Enikő 

Gradiniţa PP nr. 6, TẨGU-MURES 
 
CẨNTEC: O ce veste minunata!  
(https://www.youtube.com/watch?v=jWZX-yZD0DE&list=RDjWZX-

yZD0DE&start_radio=1) 
 În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. 
 Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. 
 Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 
Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui 

David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David, 
 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. 
 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. 
Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că 

în casa de poposire nu era loc pentru ei. 
CẨNTEC: Trei păstori se întalniră (https://www.youtube.com/watch?v=fkhGSWnYweM) 
 În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea 

împrejurul turmei lor. 
Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit 

împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. 
CẨNTEC: Steaua sus răsare (https://www.youtube.com/watch?v=jWZX-

yZD0DE&list=RDjWZX-yZD0DE&start_radio=1) 
 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie 

pentru tot norodul: 
 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 
 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o 

iesle.” 
 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu 

şi zicând: 
 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” 
După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: 

„Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 
 S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle. 
 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 
 Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 
 Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. 
 Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi 

văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese. 
CẨNTEC: Poveste de Crăciuni (https://www.youtube.com/watch?v=1Ml0bCe1eCk) 
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Serbările de Crăciun, prilej de mare bucurie 
 

Profesor învățământ preșcolar:Szabo Livia 
Şcoala Gimnazială “I.P. Reteganul”Reteag 

Gradiniţa P. N. Baţa 
 
 Crăciunul este marea sărbătoare a creştinătăţii. Crăciunul este Sărbătoarea Bucuriei, când 

fiecare dintre noi redevine copil prin curăţenia gândurilor şi îşi deschide sufletul către Domnul, cu 
credinţă, nădejde şi iubire. În aceste zile Cerurile se leagă de Pământ. Este sărbătoarea Naşterii 
Domnului, un timp al bucuriei, al păcii şi al liniştii sufleteşti. În aceste zile ne dorim să ningă, cerul 
să cearnă puful alb şi moale care să-mbrace pământul şi tot ce este în jurul nostru, aerul să se 
purifice, sufletele să ne fie pline de dragoste. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul cu care se fac 
pregătirile pentru această sărbătoare şi de către cei mai mici dintre noi, cu prilejul serbărilor de 
Căciun.  
In asteptarea lui Mos Craciun 
Prezentator  
Iată vin colindători 
Cântă la fereşti 
Şi se aud de sus din ceruri 
Cântecele îngereşti. 
 
Copiii cîntă colindul “ Deschide uşa , 
creştine!”în timp ce se deschide cortina. 
 
Copil 1  
E sărbatoare de Crăciun 
Cântaţi, cântaţi, creştini! 
E sărbătoare de Crăciun 
Să fim cu toţi mai buni! 
 
Copil 2  
Colinde , colinde! 
E vremea colindelor 
Căci gheaţa se-ntinde 
Asemeni oglinzilor. 
 
Copil 3 
Si tremură brazii 
Mişcând rămurelele 
Căci noaptea de azi-i 
Când scânteie stelele. 
 
Copil 4 
Acum în prag de iarnă 
Şi-n prag de sărbători, 
Şi mic si mare aşteaptă 
La geam colindători. 
Colind: “ Astăzi s-a născut Hristos!” 
 
Copil 5 
Ei vin doar să ne cânte 

Cu glasul lor duios 
Apoi ei ne urează 
Aşa cum se cuvine 
Trai bun şi sănatate, 
În anul care vine. 
 
Copil 6 
Vin copii colindători, 
În ajun de sărbatori, 
Vin copiii voinicei 
Cu glasuri de clopotei: 
“ Bună dimineaţa la Moş Ajun!” 
 
Copil 7 
Iată-i vin pocnind din bici! 
Cu buhai şi cu tilinci 
Şi încep a colinda 
Pe la case a ura. 
 
Copil 8  
Noaptea asta-i de colindă! 
Toată-i numai scânteiere! 
La bunici, e plin si-n tindă: 
De colaci, de nuci şi mere. 
Vin copiii de cu seară 
Să colinde şi la noi! 
 
Colind: “ Steaua!” ( grup de băieţi) 
Copil 9 
Veniţi, veniţi de sărbători 
Veniţi, veniţi cântând 
Să fie rodnic Anul Nou 
Şi pace pe pământ! 
 
Copil 10  
Vine, vine, iată vine, 
Vine Anul Nou, copii, 
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Cu zăpadă în ogradă 
Şi cu multe jucării! 
 
Copil 11 ANUL VECHI 
Frunză verde de mărar, 
Bună seara, gospodari 
Puţin am să vă vorbesc 
Anul Nou să-l întâlnesc! 
Copil 12 ANUL NOU 
Bună seara , veterane! 
 
Copil 11 ANUL VECHI 
Bun venit căpitane! 
Anul nou e tinereţe 
Eu, la capăt de bătrâneţe! 
Mi s-a împlinit sorocul 
Ia-mi cu vrednicie locul! 
 
Copil 12 ANUL NOU 
Nu vă uitati că sunt mic, 
În curând voi fi voinic, 
Am s-aduc în lumea toată 
Liniştea mult aşteptată! 
Anul Nou eu mă numesc 
Şi să şiţi ce vă doresc: 
Mai mulţi bani în buzunar 
Şi mult soare-n calendar! 
 
Copil 13 
Ia strigaţi odată, măi! 
Anul vechi s-a încheiat 
Anul nou s-a luminat 
Şi m-am gătit de urat. 
 
Copil 14  
Aho, aho copii si fraţi 
Staţi puţin şi ne-ascultaţi, 
C-am venit cu pluguşorul, 
Că aşa ne-a mânat dorul! 
Iată, anul s-a sfârşit, 
A crescut şi-a-mbătrânit. 
A fost bun sau a fost rău 
Ştie numai Dumnezeu. 
 
TOŢI 
Ia sunaţi din zurgălăi 
Şi pocniţi din bice, măi! Hăi, hăi, hăi! 
 
Copil 15 
Dar noi ştim c-am mai crescut, 
Anul repede-a trecut. 
Ne-am făcut chiar mai cuminţi. 

Întrebaţi-i pe părinti! 
 
TOŢI 
Ia sunaţi din zurgălăi 
Şi pocniţi din bice, măi! Hăi, hăi, hăi! 
 
Copil 16 
Această colindă vie 
O-nchinăm cu bucurie 
Şi cu mare veselie 
C-am ajuns şi-n acest an  
Să vă spunem :”La mulţi ani”! 
 
Copil 17 
Vă urăm ca de Crăciun 
Să primiţi cu Moş Ajun 
V-am cântat, v-am colindat 
Pe la case am urat! 
 
Copil 18 
V-am cântat , v-am colindat 
Pe la case am urat! 
Iar acum noi vom ura 
Cum este de anul nou! 
 
Copil 19 
Parcă e un pomişor 
Frumos, chiar multicolor. 
Cel care îl foloseşte 
Sănătate iţi doreşte! 
 
SORCOVA ( grup de copii ) 
 
Copil 20 
Pentru această sărbătoare 
Noi am dat astăzi serbare. 
Sperăm mult că v-a plăcut 
Şi-nţelegere-aţi avut. 
 
Copil 21 
Acest Praznic luminat 
Noi cu drag l-am aşteptat 
Vă dorim ca să vă fie 
Sfânt prilej de bucurie 
La mulţi ani, s-aveti folos  
De naşterea lui Hristos. 
 
 
 
Copil 22 
Înainte de-a- mpărţi 
Darurile ce-om primi 
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Vrem să mai aveţi răbdare 
Să-ncheiem astă serbare 
Cu un dans c-aşa e bine! 
Dansul e pentru oricine 
Un prilej de bucurie 
Şi de mare veselie. 
 
Copil 23 
Facem paşii învăţaţi 

Vă rugăm s-aplaudaţi! 
Faceţi şi fotografii 
Măi, ce talentaţi copii! 
 
Dansuri ritmice 
 
 “ Mulţi ani trăiască!” şi se sparg baloanele 
umplute cu confetti. 

 
BIBLIOGRAFIE : 
• Ilinca Buruiană, Serbări şcolare, Editura Partener 
• Programe de serbări, Editura Diana, 2008 
• Vasile Poenaru, Cartea serbărilor şcolare, Editura Coresi, 2007 
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Magia sărbătorilor de Iarnă! 
 

Prof. ȋnv. prim. ŞAMŞUDEAN FLAVIA-ALINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOBÂLNA 

 

Educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. 

Schimbările în plan socio-economic exprimă necesitatea reală a colaborării între şcoală şi 
familie atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi în cooperarea în alegerea 
programelor de instruire şi educare dar şi activităţile extraşcolare. Acestea din urmă permit 
cunoaşterea personalităţii copiilor, şi chiar orientarea şcolară şi profesională. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învăţării 
elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi 
estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul 
activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. 

 În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită. 
De-a lungul timpului obiceiurile şi tradiţiile strămosesti au rămas neclintite păstrând valori autentice 
ale culturii populare tradiţionale. În desfăşurarea "Serbării Naşterii Domnului”, îi implicăm în 
interpretarea unor roluri pe care le joacă veseli: capra, sorcova, uratul, colindatul. Prin interpretarea 
rolurilor şi pregătirea decorurilor urmărim atât un efect artistic cât şi pedagogic, căutând de a trezi 
la copii dorinta de a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. Serbările influenţează 
pozitiv elevii afectându-i psihologic. Spectacolul va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată 
a costumaţiilor şi decorurilor, de implicarea şi participarea părinţilor. Sfintele Sărbători, ne face să 
ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita varietate a datinilor străbune şi scoatem din lada de 
zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul şi costumul popular specific 
sărbătorilor.  

În timpul serbării din anul trecut dedicate sărbătorilor de iarnă, am cuprins colinde în forme 
tradiţionale din zona Bobâlnei şi Băbdiului vechi de peste 100 de ani, poezii şi cântece specifice 
Crăciunului, interpretate cu entuziasm de un grup de elevi talentaţi premiaţi la diferite concursuri şi 
festivaluri de obiceiuri şi tradiţii populare. Elevii au ȋmbrăcat costumele populare: cămeşa (ia), 
poalele, sumna, ştrimfii de lână, şi opincile, şi pieptarul sau căputul. Ei au avut şi un obiect specific 
zonei: ciocanul, ȋn care se puneau colăceii. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivităţi a fost 
completată de ornarea şi decorarea cu elemente specifice sărbătorilor de iarnă, interpretarea unor 
urări specific: sorcova, pluguşorul dar şi de sosirea lui Moş Crăciun ȋncărcat cu daruri. 

Serbările dedicate sărbătorilor de iarnă creeaza copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă 
atât dezvoltarii psihice, fizice cât şi estetice. În toată această activitate am fost sprijiniţi de părinţii 
elevilor neȋncetat. Fără această colaborare nu ar fi fost posibilă bucuria şi emoţia creată an de an cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă, care astfel devin magice. Împreună putem să-i ajutăm pe elevi să 
înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric oglindită ȋn obiceiuri şi tradiţii. 

Astfel de activităţi trebuie organizate ȋn parteneriat cu părinţii cât mai des deoarece au un 
impact direct şi mult mai puternic asupra elevilor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi 
făcându-i mai responsabili şi mândri de talentul lor, mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la 
frumos. Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru 
elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 
Bibliografie: 
Vrasmas, E. (2004). Educaţia şi consilierea părinţilor. Bucureşti: Editura Aramis.   
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Activitățile extrașcolare - primul pas în formarea personalității copilului 
 

Prof. Șchiop Felicia 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Oradea 

 
Formarea personalității elevului trebuie să devină un proces continuu, o coordonată a școlii și 

societății românești. Pentru realizarea acestui obiectiv e nevoie de efortul comun al familiei, al 
școlii și al instituțiilor cu rol educativ. Elevul trebuie ajutat să-ți formeze o concepție corectă asupra 
existenței,să se integreze armonios în societate. Dascălii n-au uitat că menirea lor este de a modela 
suflete de formare a unei personalități complete și complexe. 

Activitățile extrașcolare în general au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili sufletului acestora. Deosebit de importante sunt activitățile extrașcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat de acesta. Prin 
activitățile extrașcolare copilul socializează, iar prin conținutul bogat și diversificat serbarea școlară 
valorifică varietatea și preocuparea intereselor și gusturilor școlarilor. 

Contribuția părinților în pregătirea diferitelor activități organizate cu ocazia diverselor 
evenimente este bine venită deoarece stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și 
relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele 
unei unități de decizie și de acțiune între cei doi factori. Pentru formarea abilităților de dezvoltare și 
formare a personalității copilului se recomandă realizarea a cât mai multor parteneriate cu părinții 
de tipul: serbări școlare, ateliere de lucru, șezători, ieșiri în natură etc. 

În continuare prezint un model de proiect educativ realizat la elevii clasei a cincea intitulat 
„Datini de sărbători: Confecționarea de podoabe de Crăciun din materiale reciclabile”.  

Argument: 
Pentru că ne mai despart câteva zile până la sosirea sărbătorilor de iarnă, părinții preocupați 

de ocrotirea mediului înconjurător, dar și de a petrece timp de calitate alături de copii au răspuns 
invitației de a veni la școală și de a confecționa decorațiunile pentru pomul de Crăciun din sala de 
clasă. 

Într-o atmosferă de voie bună, copiii ajutaţi de părinţi au confecţionat din materiale reciclabile 
ghirlande, om de zăpadă, globuleţe, ornamente din paie, decorațiuni din role de hârtie, steluţe, Moş 
Crăciun, etc. Pe parcursul activităților s-au cântat colinde care reprezintă bogăția sufletului, s-au 
degustat mâncăruri specifice românești de Crăciun. La sfârşitul proiectului elevii au pregătit un 
scurt program artistic pentru părinți, iar apoi elevii şi părinţii au împodobit bradul, fiind un 
momentul potrivit de a-și transmite gânduri frumoase, vise împlinite şi linişte sufletească. Pe tot 
parcursul desfăşurării activității, elevii s-au simţit bine şi au colaborat împreună. 

Durata și desfășurarea proiectului:5, 7 decembrie 2018, sala de clasă 
Grup țintă: elevi de gimnaziu, părinți 
Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți 
Scopul proiectului: Formarea priceperilor și deprinderilor de a confecționa podoabe din 

materiale reciclabile pentru brad folosind dezvoltarea creativității și a simțului artistic și 
responsabilizarea lor în contextul dezvoltării durabile. 

Obiectivele proiectului: 
- să participe cu interes la confecționarea diverselor podoabe din materiale reciclabile; 
- să înțeleagă importanța folosirii deșeurilor ca materie primă pentru obținerea altor bunuri; 
- să formeze deprinderi de a realiza podoabe din materiale reciclabile pentru brad; 
- să stimuleze creativitatea și munca în echipă; 
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- să stimuleze interesul părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste 
activităţi cu caracter ecologic; 

Evaluare: 
- împodobirea bradului cu ornamente din materiale reciclabile 
- programul artistic 
- conversația 
Activități: 
În cadrul acestui proiect s-au desfășurat 2 activități comune la care au participat și părinții 

elevilor.  
Prima activitate a constat în confecționarea ornamentelor pentru brad din materiale 

reciclabile. A doua activitate a fost urmată de un moment artistic în care copii au pregătit o scenetă 
despre Nașterea lui Hristos. Aceasta s-a încheiat cu cântarea unor colinde cu părinții, degustarea 
mâncărurilor specifice de Crăciun.  

Impactul proiectului: 
- stimularea implicării părinților în activitățile extrașcolare; 
- încurajarea copiilor de a se implica în reciclarea materialelor împreună cu familiile lor; 
- conservarea și promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti; 
- încurajarea elevilor și părinților să împărtășească experiența câștigată prin parcurgerea celor 

două activități și a modului în care aceasta le-a influențat obiceiurile legate de reciclarea deșeurilor. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Şein Adriana-Loredana, 
Şcoala Gimnazială Şopotu Nou (Grădiniţa PN Şopotu Nou) 

 
,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot aşa de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care o duce în 
familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” John Dewey 

 Educația este un proces împărțit între părinți și cadrele didactice, al cărui obiectiv este 
formarea integrală a copiilor. Colaborarea familiei cu unitatea de învățământ, fie ea grădiniță sau 
școală, are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra copiilor, părinților, profesorilor, școlii și 
comunității.  

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. Şcoala are un rol esențial în educaţia copiilor, alături de familie, dar şi 
de întreaga societate, deoarece educaţia permanentă presupune o învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 Şcoala nu-şi poate realiza pe deplin sarcinile dacă nu cunoaşte condiţiile familiale de muncă 
şi viaţă ale copiilor. Dar şi familia trebuie să cunoască o serie de aspecte a comportamentului 
elevului: absenţe, disciplină, mod de reuşită la învăţătură. Activitatea de acasă reprezintă o 
continuitate a activităţii școlare şi invers. Întregul proces de educaţie şi mai ales de instrucţie se 
realizează atât la şcoală, cât şi acasă. Implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare, vor 
face ca acestea să fie mai atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de 
actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea 
didactică. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale 
şcolii cu aceasta (lectorate,şedinţe,excursii, serbări etc.). Părinţii trebuie să vadă în cadrul didactic 
un prieten, un colaborator care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o 
afișeze.  

 Dintre aceste activități care se pot realiza împreună cu părinții, cele mai iubite de copii sunt 
serbările școlare. Orice serbare este o sărbătoare, atât pentru elevi și cadrele didactice cât și pentru 
familiile copiilor. Desfăşurarea unei serbări cuprinde mai multe momente: 

- perioada de pregătire, dorinţa de a reuși (face copilul să trăiască clipe de bucurie 
sufletească); 

- desfăşurarea programului (fiecare copil este conştient că şi de participarea lui depinde 
reuşita serbării); 

 Serbarea evaluează munca, talentul şi priceperea de a lucra împreună şi a culege roadele 
bucuriei. Serbarea de Crăciun este una dintre cele mai așteptate de către copii, de aceea pentru 
reuşita ei există preocupări susţinute: împodobirea sălii în care se va desfășura spectacolul, audierea 
colindelor, împodobirea bradului. Copiii interpretează cu plăcere roluri ca: zâna Iarnă, steluţe, 
îngeraşi, oameni de zăpadă, spiriduși, Moș Crăciun, colindători. Toate aceste experienţe oferă 
satisfacţii uriaşe şi contribuie într-o mare măsură la realizarea unei atmosfere relaxante între școală, 
familie, comunitate. Copiii participă cu plăcere la toate aceste activități şi observă cât de mult 
înseamnă dragostea, căldura sufletească, înţelegerea, respectul şi toleranţa. Părinții au participat la 
decorarea sălii folosind ornamente pe care le-au realizat împreună cu copiii atât acasă cat și în 
cadrul activităților de abilități practice, la crearea diferitelor costume și decoruri pe care le vom 
folosi la serbare. Pentru reușita serbării din acest an a fost nevoie de o mai mare implicare a 
părinților și a întregii comunități deoarece vom avea și un grup de oaspeți din Republica Moldova. 
Aceștia vor petrece sărbătoarea Nașterii Domnului în comunitatea noastră, fiind găzduiți de 
familiile copiilor și vor merge la colindat împreună cu grupul de colindători al școlii și vor lua parte 
și la serbarea noastră cu un moment artistic. 
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 Beneficiar în parteneriatul școală-familie este copilul care, treptat, îşi va descoperi părinţii ca 
parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, școala continuă pe coordonate noi 
tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o 
imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel acesta se simte familiar și în 
siguranță în cadrul școlii. 

  
  

1325



ROLUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Șelaru Zsofia 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 
Întorsura Buzăului, Jud.Covasna 

 
 Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea 

şcolară şi educaţia familială. Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare 
pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare 
cadru didactic cât şi pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. 
Efortul pe care îl face în primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le 
acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori 
lasă totul în seama școlii. Una din orientările învățământului modern o reprezintă ideea elevului 
activ, organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate 
intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 
dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a 
timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi 
de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor 
pozitive de caracter. Profesorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a 
elevului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru 
descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în 
parteneriat cu părinții este deosebit de benefică.  

 Proiectul educaţional “Meseria de părinte” este un proiect pe care îl desfășor împreună cu 
părinții elevilor mei din clasa a III-a A step by step. Prin acest proiect urmăresc promovarea unor 
schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, 
implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului 
sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup;  
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, drumeții, excursii, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă!” ,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Sărbătorile acasă la noi” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite 
de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 
aleasă.  

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a 
celei morale şi chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni 
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de”autofinanţare”, atunci când am organizat excursii,Carnavaluri, serbări, am înființat ”Clubul de 
lectură”,am vizionat filme împreună, etc. 

 
Bibliografie: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 
ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Prof.ptr.înv.primar, ȘENDROIU MARIA-MĂDĂLINA 

LICEUL TEHN. ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI 
 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd 

imediat. 
Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!”- Helen Exley - 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala/grădinița 
dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. 
Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală. Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de: *Transmiterea de 
norme, valori și obiceiuri; *Dezvoltarea autonomiei copilului; *Transmiterea de cunoștințe (deși 
acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități de învățare, completează 
cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); *Învățarea responsabilităților (implică acceptarea 
normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 

Am coordonat activitatea extrașcolară mai mulți ani și de aceea m-am ferit de o abordare 
discontinuă şi o valorificare insuficientă a potenţialului educativ al activităţilor extraşcolare. Am 
luat în calcul și influența educaţiei informale , dar şi tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, 
mai ales pentru influenţele nocive din zona informalului, altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. 
Elevii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale 
propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze învățătorul atunci când își proiectează 
activități extrașcolare.Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, 
de părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea 
completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
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caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică. 

Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor 
împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa I. Prin acest proiect urmăresc promovarea unor 
schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, 
implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului 
sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ 
Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 
elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 
aleasă. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi 
chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, 
atunci când am organizat târguri de prăjituri, de mărțișoare. 

Împreună cu copiii am elaborat o hartă a proiectului, pe care am expus-o în sala de clasă şi am 
compus o scrisoare către părinţi, informându-i despre proiectul nostru şi rugându-i să colaboreze cu 
noi şi să participe la acţiunile noastre. 

 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar Șerban Marilena Simona 

Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele, jud. Buzău 
 
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 

uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea 
obiectelor tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a 
locurilor de muncă, de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să 
răspundă tot mai dificil nevoilor de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici 
măcar politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa 
unor modele de urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învățământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, (printre 
care Daniel Goleman în lucrarea sa Inteligenţa emoţională), spun că există şapte elemente cheie: 

1. încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din 
jur în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
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6. comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 
idei şi sentimente; 

7. cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 
comun. 

Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 
lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

*Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor.  

*Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

*Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea 
şi refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

 *Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi 
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 
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Importanța activităților educative realizate în colaborare cu părinții 
 

Prof. înv. Primar Șerban Simona Codruța 
Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu” 

Cluj-Napoca 
 
Tradițiile și obiceiurile românești ne individualizează ca popor, ne reprezintă, ne definesc și 

ne transmit că suntem români. 
Obiceiurile și tradițiile fac parte din istoria unui popor, iar un popor ce nu își cunoaște istoria 

este dăinuit pieirii. Fie că e vorba de superstiții, obiceiuri , legende , sărbători sau de tradiții în 
adevăratul sens al cuvântului , fiecare persoană ar trebui să cunoască aceste lucruri. 

Tradiția înseamnă mai mult decât o simplă parte a istoriei. Ea trebuie cunoscută de toată 
lumea , fiind esența pe care o adaugi la existența unei persoane pentru a crește frumos, pentru a 
simți că faci parte dintr-un popor, dintr-un neam.   

Un rol important în păstrarea tradițiilor românești ne revine nouă, cadrelor didactice începând 
de la cele mai mici vîrste. De asemenea un rol imortant în păstrarea și valorificarea tradințiilor îl are 
și familia. Este de datoria noastră să-i învățăm pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și 
tradițiile în care s-au născut, să-i învățăm să iubească meleagurile natale, portul românesc și pe 
români. Este important să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului 
românesc fără de care nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem de fapt noi românii pe 
acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să înțeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta 
populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate 
frumusețea României, istoria și mai ales sufletul neamului, a orașului în care locuiesc. 

Şcoala trebuie să fie elementul care să conştientizeze copilul asupra valorii creaţiilor populare 
transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Ea trebuie să păstreze şi să cultive 
interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor, de la cele mai mici vârste, ca un semn de 
respect pentru trecutul nostru românesc. 

Educaţia pentru valorile cultural-istorice naţionale are ca scop cultivarea sentimentului 
patriotic, de ataşament faţă de simbolurile naţionale, faţă de trecut şi prezent, faţă de tradiţiile şi 
obiceiurile românilor. Folclorul face parte dintre comorile neamului românesc care, odată cu 
trecerea timpului, probează incontestabil identitatea noastră între celelalte culturi ale lumii. Dacă 
uităm tradiţiile şi obiceiurile naţionale putem spune că nu ne mai ştim rădăcinile, actul nostru de 
identitate ca popor. 

Un rol important în promovarea tradițiilor de Crăciun îl constituie organizarea serbărilor 
școlare, învățarea și intonarea colindelor de Crăciun, împodobirea bradului de Crăciun, colindul la 
biserică sau la diferite instituții, realizarea unor podoabe pentru pomul de Crăciun în cadrul orelor 
de abilități practice, realizarea unor lucrări artistico-plastice precum desene, colaje, picturi despre 
obiceiurile și tradițiile de Crăciun. De asemenea, un moment important pentru copii este acela în 
care sosește Moș Crăciun. Activitățile se pot organiza cu sprijinul și implicarea părinților. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de 
iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, 
iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. Promovând valorile naționale 
învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului 
nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de 
lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află 
indirect din aceste activități. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
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momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 
cadrul lecţiilor.   

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme potrivit calităților sale. Cadrul didactic trebuie să planifice cu atenție și pricepere activitatea 
în așa fel încât elevii să fie interesați pe parcursul desfășurării acesteia și totodată să valorifice 
calitățile și aptitudinile copiilor. Important este ca activitatea extrașcolară să fie planificată și să aibă 
stabilite anumite obiective specifice. Un alt aspect important este acela al calității activităților 
extrașcolare. Un rol important îl constituie implicarea părinților în activitățile copiilor. Chiar dacă 
părinții sunt la depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot viziona 
aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția 
elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul 
elevilor și aceste evenimente îi pot apropia.  

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii și 
părinții, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilorropia, 
deoarece ei trăiesc emoții puternice. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof.înv.primar : Șomcutean Geraldine 
COLEGIUL ECONOMIC„ PINTEA VITEAZUL” 

- ȘCOALA HANDAL 
CAVNIC- MARAMUREȘ 

 
 Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor. 

Perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor, îmbunătăţirea programelor de stu-diu și climatului 
şcolar, îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor, dezvolta-rea abilităţilor de lideri ale 
părinţilor, conectarea familiilor cu membrii şcolii și ai comu-nităţii, stimularea serviciului 
comunității în folosul şcolilor, oferirea unor servicii şi su-port familiilor şi crearea un mediu mai 
sigur în şcoli – sunt exemple grăitoare pentru susținerea ideii de într-ajutorare reciprocă. (Rădulescu 
E.)  

 Parteneriatul cu părinții reprezintă o variabilă de o importanță deosebită în rea-lizarea 
dezideratelor educaționale. Acest parteneriat îmbracă forme diverse , înce-pând de la ședințele cu 
părinții, comitetul de părinți, lectoratele cu părinții sau impli--carea acestora în susținerea unor 
serbări școlare reușite.  

 Părinții care se implică în activitatea școlară sau extrașcolară a instituției de învățământ unde 
sunt încadrați copiii lor, joacă un rol deosebit în derularea unor acti-vități complexe, oferind un 
model generațiilor următoare. Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare 
pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare 
învăţător cât şi pentru ele-vii săi. 

 Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia crispat de 
efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea 
unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

 Scoala are o misiune foarte importanta privind dezvoltarea personalitătii copii-lor. În acest 
sens este necesar de descoperit aptitudinile fiecărui elev, apoi incurajat și ajutat să și le cultive. 

Printre activități prin care se poate realiza acest scop se regăsesc serbările școlare. Serbarea 
contribuie la educarea estetică a copiilor,este menită să aducă frumosul artistic in viața lor. Prin 
participarea la serbări copiii își dezvoltă creativitatea, spiritul de colaborare, sentimentul de 
apartenentă la un grup, la o echipă în care fiecare joa-că un rol și de fiecare depinde succesul 
serbării, cea ce conduce și la responsabili-zarea elevilor. 

Prin contact cu operele de artă (literare, muzicale, coregrafice, teatrale) și prin inter-pretarea 
artistică a acestora copiii își dezvoltă dragostea față de artă. 

 Serbările sunt activităti ample, interdisciplinare cu caracter aplicativ și partici-pativ. În cadrul 
lor elevii se manifestă spontan, liber, se străduiesc să se integreze cat mai bine in grup, să 
colaboreze. 

 Profesorii au ocazia să-și completeze observarea elevilor, să-i cunoască mai bine,să 
descopere aptitudinilor artistice ale unora dintre ei, să realizeze o mai stransă legătu-ră cu părintii 
copiilor. 

 Serbările școlare răman momente de bucurie sufletească și un prilej de manifes-tare a 
talentului copiilor în fața publicului. 

 Deși sfera parteneriatului școală-părinți îmbracă o gamă largă de activități mă opresc în 
rândurile ce urmează la a surprinde un aspect practic, și anume implicarea părinților în derularea 
serbării de Crăciun.  

 În micul orășel Cavnic, de la poalele munților Gutâi, din județul Maramureș sărbătorile de 
iarnă sunt într-adevăr spectaculoase deoarece sunt impregnate de tradiții locale: tradiții de Câșlegi 
,Parada brondoșilor, , Festivalul ”Sub ramură de brad”, Colinda elevilor din ciclul primar sub bradul 
cel mai frumos din centrul orașului, etc.Aceste manifestări ne farmecă în fiecare an. 
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 Serbările școlare organizate în această perioadă reprezintă mișcări artistice de o deosebită 
valoare și autenticitatete,reprezentând reluarea unor obiceiuri, pe fondul muzicii și al dansului.  
 Aceste serbări școlare implică întreaga comunitate, neputând fi realizate fără o colaborare 
fructuoasă dascăl-părinte. Dacă sarcina primului este de a concepe un program , cea de-a doua 
categorie trebuie să se implice în procurarea costumelor, de obicei costume populare. 
 Dacă vorbim de costume tradiționale, trebuie să recunoaștem meritul părinți-lor în întreținerea 
acestora, în procurarea unor ținute noi, mai ales că realitatea tristă a zilelor noastre surprinde o mai 
mică importanță acordată acestor aspecte. 

 Nu este cazul comunității noastre care acordă încă importanță acestor ținute tradiționale, 
conștienți poate de impactul acestor spectacole.  

 Deși de multe ori elevii și dascălii adună toate aplauzele nu trebuie să uităm că în spatele 
acestor reușite stau părinții, agenții din umbră , fără a căror implicare un astfel de eveniment nu ar 
reuși. 

 După 26 de ani de activitate didactică am observat că în urma implicării părinților în serbările 
școlare ei devin mai receptivi la cerințele școlii , acordă sprijin susținut copiilor, se instruiesc și se 
educă alături de copiii lor. Copiii se mobilizează mai bine pentru a obține rezultate mai bune la 
învățătură, se bucură de interesul părinților pentru a le diversifica activitățile din timpul liber, 
descoperă în părinți adevărați prie-teni. Interesele școlii sunt promovate de părinți ca interese 
proprii. 
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Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Prof. înv. preşc. Şonţu Lăzărica 
Şcoala Gimnazială Jariştea 

 
Familia reprezintă mediul educaţional cu influenţă decisivă asupra formării personalităţii 

umane. Prin funcţia educativă pe care o exercită , familia contribuie decisiv la formarea şi 
dezvoltarea personalităţii copilului. 

Aşadar, mediul familial ocupă un loc aparte în ansamblul mediilor educative. El este primul 
mediu educaţional pentru fiinţa umană , extinzându-se pe tot traseul vieţii , deci funcţionând 
simultan cu alte medii educaţionale.  

Peşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte iar această 
răspundere revine în mare parte familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o 
colaborare eficientă cu grădiniţa. Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o 
mişcare de apropiere cu dublu sens , familie –grădiniţă , grădiniţă-familie, în vederea unei suficiente 
cunoaşteri a ambelor părţi . 

Grădiniţa este un important mediu de socializare , îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 
copii, dar şi cu adulţii şi le oferă acestora un mediu primitor adecvat învăţării şi le formează o 
imagine de sine pozitivă. Grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. 

Parteneriatele cu familia cooptează părinţii ca parteneri în procesul educativ ,îi informează 
despre valorile promovate în aceste instituţii specializate în educaţia celor mici formându-i ca 
beneficiari ai achiziţiilor de ordin educaţional ale propriilor copii. 

Pentru realizarea parteneriatului este esenţial ca : 
- părinţii să fie priviţi ca participanţi activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la 

educarea copiilor; 
- părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor; 
- să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
- să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor 

profesionale; 
- responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educator. 
Educatoarea trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea va folosi toate 

ocaziile pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Aceasta trebuie să acorde timp şi 
răbdare părinţilor.  

O comunicare optimă educatoare – familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
copilului. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că subiectul comun este copilul . 
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie cunoaşte numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creşterea şi educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi : şedinţele cu 
părinţii , vizitele la domiciliul copilului , consultaţiile individuale, ateliere de lucru cu părinţii , 
participarea părinţilor la activităţile de grup , organizarea unor serbări cu diferite ocazii , expoziţii 
etc.  

În concluzie , putem spune că reuşita , privind devenirea umană a copilului depinde de 
colaborarea dintre cei doi factori : grădiniţă-familie .  

 
Bibliografie : 
Agabrian, M., Milea V., ,, Parteneriate şcoală-familie-comunitate” , Editura Institutul 

European , Iaşi, 005 
Dumitrana Magdalena ,, Copilul , familia şi grădiniţa” , Editura Compania, Bucureşti, 2000 
Pedagogie preşcolară – didactica- manualul pentru şcoli normale – clasa a XI-a, 

Bucureşti,1997  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof.înv.preșc. Ștefan Camelia 
Grădinița PP ”Ștefania”, Tg. Mureș 

 
Perioada preșcolară reprezintă etapa în care are loc dezvoltarea globală a copilului, iar ceea ce 

se clădește în această perioadă constituie nucleul la care, treptat, se adaugă elemente noi. Dar, 
totodată, educația în grădiniță se axează pe formarea amonioasă și complexă a personalității, iar 
colaborarea cu familia, nu este altceva, decât o verigă care creează puntea de cunoaștere în 
profunzime a copilului. Astfel, pentru o educație eficientă și de calitate, legătura dintre grădiniță și 
familie trebuie să se întrepătrundă, scopul final fiind acela de a forma copilul, astfel încât, să fie 
pregătit pentru școală și viață, atât din punct de vedere cognitiv, emoțional, cât și social.  

Pentru o mai bună cunoaștere a copilului, a manifestărilor și trăirilor lui, este necesară o 
colaborare permanentă cu părinții acestuia. În cadrul grădiniței, această colaborare are loc încă de la 
intrarea copilului în grădiniță și până la finele acesteia. Pentru că, de multe ori, a fi părinte, în zilele 
noastre, reprezintă o misiune destul de dificilă, parteneriatele cu grădinița reprezintă cheia, care 
oferă soluții, în ceea ce privește rezolvarea unor probleme care se ivesc odată cu integrarea copilului 
în mediul educațional.  

Activitățile educative desfășurate împreună cu părinții constituie o veritabilă punte de legătură 
între educația timpurie și educația parentală. Prin intermediul activităților desfășurate împreună cu 
părinții se formează o conexiune emoțională, care contribuie la înțelegerea mai profundă a 
manifestărilor și trăirilor copilului preșcolar. Astfel, parteneriatul cu părinții are un rol major în ceea 
ce privește educarea copilului deoarece permite implicarea activă a părinților, dezvoltându-le, în 
acest mod, capacitatea de a interacționa și empatiza cu proprii copii. De asemenea, atragerea 
familiei spre mediul educațional prin angrenarea acestora în organizarea și desfășurarea diferitelor 
activități extrașcolare, contribuie la implicarea lor afectivă și efectivă, provocându-i să devină mai 
conștienți de importanța actului didactic, stimulându-i să valorifice experiențele pozitive dobândite 
în ceea ce privește educația copilului. 

Parteneriatul cadrului didactic cu familia implică, în mod special, informarea cu privire la 
profilul comportamental al copilului, ceea ce poate asigura o mai bună cunoaștere a copilului de 
către ambii factori educativi. Astfel, educatorul comunică în permanență cu părinții, fie sub forma 
consilierilor curente, fie sub forma organizării activităților extrașcolare, fie prin participarea 
părinților la activitățile demonstrative sau prin implicarea acestora în realizarea unor proiecte 
individuale. Prin intermediul proiectelor individuale, fiecare părinte alege o singură temă dintre cele 
propuse, culege materialele adecvate și o prezintă, întregului colectiv de copii, transpunându-se, 
practic, în rolul educatorului. Astfel, are posibilitatea să interacționeze cu copiii, într-un mediu 
educațional formal, care îi oferă șansa să privească educația cu alți ochi. 

Colaborarea grădiniței cu familia reprezintă punctul forte în educația copilului preșcolar. Dacă 
părinții sunt implicați în diferite programe educative, ei vor percepe corect importanța existenței 
unei legături permanente, precum și beneficiile ei, implicarea lor devenind activă și de bun augur. 
Prin participarea părintelui la diverse activități, i se oferă posibilitatea să cunoască și să înțeleagă 
anumite strategii de educare a copilui, iar, în cazul în care există discrepanțe de opinie între cei doi 
factori educativi, cei doi parteneri își pot armoniza reciproc părerile. De asemenea, se creează niște 
oportunități pentru luarea de comun acord a celor mai bune decizii în ceea ce privește ajustarea 
profilului comportamental al copilului, în urma cărora se poate stabili un plan de măsuri de 
dezvoltare, care poate fi pus în aplicare. Este necesară o continuare a acestui plan de dezvoltare, pe 
mai multe paliere și în cadrul diferitelor medii frecventate de către copil. 

Educatorul și părintele reevaluează, din când în când, profilul comportamnental al copilului, 
astfel că cei doi parteneri conlucrează în beneficiul dezvoltării armonioase a copilului, în așa fel 
încât acesta să devină un adult pregătit pentru viață. Un rol important în formarea complexă a 
personalității preșcolarului îl are cadrul didactic, care este însăși sufletul educației. Comunicarea 
deschisă dintre educator și părinte contribuie la calitatea educației oferită copilului, acesta fiind 
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beneficiarul acestui parteneriat și care, prin modul lui de a se comporta va evidenția rezultatele 
acestei colaborări fructuoase. Familia educă în mod prioritar copilul, grădinița fiind o continuare a 
acelor coordonate pe care s-a clădit fundația. Așadar, implicarea părinților în cadrul activităților 
educative, devine o prioritate întrucât se urmărește dezvoltarea globală a copilului și formarea lui în 
aceeași direcție educativă, astfel încât să-i impregnăm acestuia dorința de cunoaștere, visare și 
crezul că în posibilitatea de a atinge imposibilul. 

Climatul educațional de calitate poate fi obținut prin intermediul acestui parteneriat, printr-un 
dialog permanent cu părintele, care poate învăța cum să îi ofere copilului timp de calitate, cum să se 
joace cu el și cum să îl pregătească cât mai bine pentru viață. Împreună, părintele și educatorul, pot 
contribui la îmbunătățirea educației copilului, pot înfrumuseța această perioadă de dezvoltare prin 
modul lor de a se manifesta și de a trăi în visele copilului.  
  

1338



MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Prof. Înv. Preșcolar: ȘTEFAN DANA-GEORGIANA 
Școala Gimnazială ,,Simion Cristian” Andreiașu de Jos, 

Structura G.P.N. Andreiașu de Sus 
 

 Sărbătorile de iarnă sunt fără îndoială cele mai așteptate și iubite sărbători, fie că vorbim 
despre cei mici sau despre cei mari. 

 Cea mai importantă sărbătoare din anotimpul iarna este Crăciunul, sărbătoarea sfântă a 
Nașterii Domnului Iisus Hristos. Crăciunul este perioada tradițiilor, obiceiurilor și superstițiilor care 
sunt transmise din generație în generație. Este adevărat că datinile acestei sărbători poate să difere 
de la o zonă la alta a țării, dar cu toate acestea credința pentru această sărăbătoare este aceeași. 

 Este important ca cei mici să fie învățați de la o vârstă fragedă despre tradițiile și obiceiurile 
care au loc odată cu venirea anotimpului iarna.  

 Colaborarea dintre grădiniță și familie duce la dezvoltarea armonioasă a copilului și aduce 
beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalității preșcolarului. Copiii primesc informații despre 
sărbătorile de iarnă, despre Crăciun în special la grădiniță prin activitățile desfășurate la grupă, dar 
de asemenea ei trebuie pregătiți pentru această sărăbătoare și de către părinți. Sărbătorile de iarnă 
sunt un moment bun pentru a explica și arăta copiilor care sunt tradițiile și obiceiurile care au loc în 
această perioadă. 

 Ceea ce îi bucură cel mai mult pe copii în preajma sărbătorilor de iarnă este venirea lui Moș 
Nicolae, dar în special și venirea lui Moș Crăciun în seara de Ajun, mai ales că cei mici au 
posibilitatea de a-i spune moșului o poezie sau să îi cânte un colind pentru a primi în schimb daruri. 
De asemenea, trebuie să le amintim copiilor că trebuie să fie cuminți pentru a primi daruri de la 
Moș Crăciun. Cu ajutorul părinților copiii îi pot scrie lui Moș Crăciun o scrisoare în care să 
precizeze ceea ce își doresc să primească, acesta fiind un moment de bucurie pentru cei mici. În 
preajma sărbătorilor de iarnă și nu numai, trebuie să le explicăm copiilor că trebuie să fim mai buni 
și să dăruiască jucăriile mai vechi altor copii care nu au. 

 O altă tradiție la care pot participa copiii împreună cu familia este împodobirea bradului, 
fiind cel mai îndrăgit obicei de sărbători, deoarece se poate spune că bradul deține un rol principal 
în perioada Crăciunului. Copiii sunt entuziasmați atunci când le este cerut ajutorul și faptul că au 
contribuit la împodobirea bradului îi fac să se simtă fericiți și vor fi fascinați de rezultatul final.  

 De asemenea, nu poate exista Crăciun fără colinde, deoarece colindele sunt o parte 
importantă a spiritului Crăciunului. Copiii trebuie să știe că înainte cu o zi de Crăciun, de ajun, 
grupuri de copii merg din casă în casă pentru a vesti sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos. 
După ce au terminat de spus colindul copiii primesc de la gazde, fructe, covrigi sau chiar bani. 

 Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie indiferent de vârstă și totodată un motiv de a ne 
petrece cu cei dragi clipe minunate prin respectarea tradițiilor și obiceiurilor din această perioadă 
magică. 
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”Importanța implicării părinților în actul educațional” 
 

Ed. Ștefan Gianina – Cornelia 
Grădinița cu P.P. Nr. 48 “Luceafărul” – Brăila 

Jud. Brăila 
 
Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ și primul mediu în care copilul învață 

să socializeze într-o formă organizată. 
Printre sarcinile grădiniței, se numără și pregătirea copilului pentru școală ținându-se cont de 

formarea și dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilitățile 
și dotările sale, în interesul său și al comunității sociale din care copilul face parte. 

Relația grădiniță (școală) – familie depinde foarte mult de complexitatea actului educațional, a 
realității umane și sociale contemporane și de sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le facă fața 
procesul educațional  

Astfel deciziile, actiunile si rezultatele educației pot fi realizate doar printr-o bună și strânsă 
colaborare între mediile responsabile: familie, grădiniță, școală și comunitate. 

Mai mult decât atât, în ultima perioadă apar păreri conform cărora trebuie să se țină seamă de 
opinia copilului, de dorința de participare a acestuia la deciziile care îl privesc, opțiunea personală, 
implicarea acestuia de la varstele cele mai mici în responsabilitatea și drepturile pe care societatea i 
le identifică și i le recunoaște. 

Toate acestea au dus la dezvoltarea unui nou concept care să întărească schimbarea în relațiile 
grădiniță (școală) - familie. Acest concept este parteneriatul educațional și este unul dintre cuvintele 
cheie ale pedagogiei contemporane. 

 Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare, care se 
desfășoară în sprijinul copilului la nivelul procesului educational. El presupune o unitate de cerințe, 
opțiuni, decizii și acțiuni educative între factorii educaționali. 

Parteneriatul educațional trebuie să se desfășoare permanent și împreună cu actul educațional 
propriu-zis. El se refera la cerința ca proiectarea, decizia, acțiunea și evaluarea în educație să fie 
realizate prin cooperarea și colaborarea dintre instituții, influențe și agenți educaționali. 

Prin realizarea unor activități educative în gradiniță, în care părinţii să fie implicați, devenind 
parteneri, se crează o strânsă legătură între cele două medii educative, mediul preșcolar și mediul 
familial.  

Această legătură ajută la dezvoltarea copilului și poate deveni un bun început pentru 
dezvoltarea competenţelor părinţilor, făcându-i mai receptivi la nevoile copiilor lor și mai 
întelegători față de procesul educativ care îl implică pe copil.  

Ideea de a implica părinţii în programul educativ încă de la început, trebuie susținută nu doar 
pentru motivul construirii unei relații pozitive între familie și gradiniță, ci mai ales pentru efectul 
benefic pe care aceste relații îl pot pot avea asupra copiilor, care, văzând buna întelegere între 
părinți și educatoare, capătă încredere și se vor simți în siguranță. Totodată parinții vor forma mai 
ușor deprinderi de parteneriat cu gradinița și cu educatoarea, astfel colaborarea fiind mult mai 
eficientă. 

În sprijinul bunei colaborări între părinți și grădiniță pot fi realizate următoarele: 
- Şedinţe cu părinţii;  
- Convorbirile individuale; 
- Mesaje scrise; 
- Cursuri pentru părinți pe diverse teme;  
- Vizite, concursuri tematice;  
- Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii și copii;  
- Acțiuni de voluntariat; 
- Sărbătorirea zilelor de naştere sau onomastice;  
- Expoziţii cu lucrările copiilor;  
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- Serbările realizate în diferite momente ale anului;  
- Concursuri naţionale sau locale. 
Un parteneriat, organizat corespunzător, între grădiniță și familie, conduce la o educație 

solidă, fără pericolul de eșec școlar mai târziu. 
Beneficiarii parteneriatului grădiniță – familie sunt copiii, părinții, educatorii dar și întreaga 

comunitate. 
Evaluarea parteneriatului grădiniță – familie se poate face prin discuții libere și prin aplicarea 

unui chestionar la sfârșit de an școlar. 
Rezultatele evaluării vor scoate în evidență dacă parinților le-au fost satisfăcute așteptările, iar 

prin participarea la parteneriat au identificat noi modalități de a se implica în educarea copiilor și în 
activitățile grădiniței. 

Succesul parteneriatului cu parinții va fi confirmat prin prezența ulterioară și prin implicarea 
frecventă la acțiunile grupei. 

Se poate alcătui un jurnal al grupei cu seturi de fotografii, impresii ale părinților, descrieri de 
acțiuni, menționări ale unor contribuții deosebite, copii ale unor diplome obținute, scrisori pentru 
parinți și scrisori ale parinților. 

 
Bibliografie: 
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, 2008 
2. Liliana Ezechil, Mihaela Păiși Lăzărescu, - „Laborator Preșcolar. Ghid metodologic”, V&I 

Integral, București, 2001 
3. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 
4. Dumitrana, M. – ”Copilul, familia și grădinița, Editura Compania, 2000 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Profesor pentru înv. primar Ștefan Nela Veronica 
 

Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 
uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe 
parcursul mai multor generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de 
psihopedagogie devine o necesitate. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învățământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Implicarea activă a părinţilor are ca scop conştientizarea părinţilor asupra rolului de neînlocuit 
ce îl au în educarea copiilor. Astfel, părinţii care au participat şi sprijinit şcoala la diverse activităţi, 
continuă să ţină o strânsă legătură cu cadrele didactice şi conducerea şcolii observând progresele 
făcute de către copii. 

Unitatea şcolară este cea care va face primul pas spre o bună colaborare cu familiile elevilor, 
oferind părinţilor o gamă largă de activităţi la care pot participa, interveni. Cunoscând faptul că au 
acest drept de a participa la activităţi organizate de şcoală, ei vor devin interesaţi şi bucuroşi să-şi 
aducă aportul la educaţia micuţilor, care vor fi beneficiari direcţi. Încă de la primele întâlniri cu 
părinţii, aceştia se informează despre programul elevilor, despre modul în care ei pot fi de ajutor ca 
voluntar în organizarea unor evenimente, întâlniri, activităţi. Cadrul didactic are obligaţia de a 
răspunde afirmativ acestor solicitări ale părinţilor bine intenţionaţi şi de a-i mobiliza treptat pe toţi. 
Cel mai important rol în amplificarea participării părinţilor şi a comunităţii şi în stabilirea unor 
legături de lucru îl are directorul şcolii. Şcoala poate organiza cu acordul acestuia ateliere, seri 
tematice, serbări, concerte la care părinţii pot participa. Şedinţele, lectoratele cu părinţii pot fi 
moment prielnice de a anunţa planificarea unor astfel de activităţi. 

Părerea părinţilor despre modul în care îşi desfăşoară activitatea este foarte importantă într-o 
astfel de şcoală, putând fi aflată prin discuţii libere, chestionare ce se pot aplica părinţilor, 
consultarea listei cu sugestii deschisă oricând acestora. Şcoala acţionează permanent pentru a 
încuraja implicarea tuturor părinţilor în activitatea de învăţare ce se continuă şi acasă.  

Această legătură familie - şcoală este posibilă si poate da roade prin furnizarea către părinţi în 
mod repetat a informaţiilor accesibile cu privire la viaţa şi activitatea din cadrul şcolii, a 
obiectivelor ce se urmăresc în procesul instructiv-educativ.  

Este important pentru personalul şcolii şi pentru părinţi să fie conştienţi de faptul că 
implicarea părintelui este esenţială pentru rezultatele la învăţătură, comportamentul şi atitudinea 
elevilor, fără să se ţină cont de venitul părinţilor, nivelul de educaţie şi statutul lor de angajat. 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca 
azi” – Boutin şi During, 1994. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
 

Prof. înv. primar Ștefan Petronela 
Școala Gimnazială ”Teodor V. Ștefanelli”, 

Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 
 
Fulgii uşori şi albi ca florile de cireş se joacă prin văzduhul cenuşiu, apoi se lasă încetişor pe 

pământul somnoros. Copacii s-au învăluit în dantele albe, vaporoase în timp ce soarele palid ne 
surâde din înaltul cerului senin. Totul pare încremenit de gerul nemilos iar pe ferestre apar flori de 
gheaţă desprinse de pe mantia brodată a unei tinere castelane trecătoare pe străzile pustii. În freamăt 
de vânt copacii laudă frumuseţea iernii în şoapte neînțelese de pământeni. Grădinile de flori 
strălucesc sub albul zăpezii. Un praf de diamante acoperă tot orizontul copiilor ce se bucură nespus 
şi ies la săniuș. 

Cu siguranţă copilăria este şi rămâne cea mai frumoasă perioadă din viaţa oricărui om. Este 
singura perioadă în care, lipsiţi de griji majore, copiii cred în poveşti, cred în minuni şi ştiu că 
aproape toate dorinţele lor se împlinesc, Sigur, vorbim de copiii norocoşi, care au o familie şi un 
acoperiş deasupra capului. Dar chiar şi copiii mai puţin norocoşi cred şi speră că oricând o minune 
se poate întâmpla, pentru că sufletul de copil e pur şi profund visător. 

Crăciunul înseamnă mai ales cadouri pentru copii, însă datoria părinților este să-i învețe de 
mici ce înseamnă, de fapt, Crăciunul. Le pot citi povești, legende cu Moș Crăciun iar mai târziu, 
când sunt mai măricei, le pot vorbi despre Nașterea Domnului. Familiile care țin la tradiții, îi 
familiarizează de mici cu acestea, implicându-i în toate pregătirile, la gătirea casei de sărbătoare și 
la pregătirea merindelor tradiționale. 

Sărbătorile de iarnă înseamnă și serbări frumoase iar pentru unii dintre copii este prima 
întâlnire cu Moș Crăciun. Pentru cei care se îndoiesc de existenta lui, acesta este momentul în care 
credința în Moș Crăciun se sudează și multe dintre întrebări dispar. Însă cel mai important este să ne 
învățam copiii că sărbătorile de iarna nu înseamnă numai cadouri și veselie, ci sunt si un motiv în 
plus să fie mai buni, să ierte, să creadă în minuni mereu. Spiritul sărbătorii înseamnă în primul rând 
familie. Este perioada din an în care familia petrece cel mai mult timp împreună, se redescoperă, 
comunică și se bucură reciproc de prezența tuturor. Majoritatea activităților care se desfășoară în 
această lună, în special etapa premergătoare Crăciunului și Anului Nou presupune o muncă de 
echipă, în familie.  

Decembrie este o lună de poveste! Acum sunt cele mai frumoase sărbători care ne învăluie cu 
magia aromelor, a culorilor și a iubirii! Miracolul iubirii este omniprezent în această perioadă sfântă 
a anului. Acum, ne amintim de cei dragi, ne amintim de copilărie, ne amintim să fim mai buni cu 
noi si cu cei din jurul nostru. O lume de poveste! Aşa s-ar putea numi perioada aceasta în care 
parfumul cozonacilor se împleteşte cu cel al brazilor şi al scorţişoarei sau cu cel al citricelor 
copilăriei. 

Serbarea de Crăciun la școală este un moment special atât pentru copil cât și pentru părinte. 
Este așteptată cu mult entuziasm și implică mult efort din partea tuturor: copil, părinte și profesor. 
Stimularea și educarea atenției, exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul acestor activități. Intervenția la momentul oportun, cu rolul pe care îl are 
fiecare elev și susținută de raportul afectiv motivațional contribuie la mărirea stabilității atenției, iar 
cu timpul sporește capacitatea rezistenței la efort. 

Poeziile din cadrul serbărilor de Crăciun provoacă în sufletul copiilor adânci emoții, în primul 
rând legate de cadourile pe care le vor primi ca răsplată pentru faptul ca i-au spus moșului o poezie, 
iar pe de altă parte ca o contopire a acestei bucurii cu sărbătoarea „Nașterii Domnului ”. Copiii 
interpretează roluri de pitici, prințese, feți-frumoși, anotimpuri, zâne, animale, cu un farmec aparte. 
Lumea basmului transpusă prin rolurile, trăirile, emoțiile și glasul copiilor, are un farmec aparte. 
Treptat emoțiile copiilor dobândesc un caracter tot mai controlat mai plin de conținut, mai reținut și 
devin mai stabile în manifestare. Viața afectivă a elevului devine tot mai complexă nu numai prin 
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aceea că volumul stărilor afective pe care le trăiește copilul crește, dar în această perioadă se 
dezvoltă considerabil stările afective superioare ( morale, intelectuale, estetice ) și având în vedere 
dezideratul conform căruia „ Afectivitatea este un liant al vieții psihice a elevului ”.  

Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru sau la serbările copiilor cu 
diferite ocazii, organizate de cadrul didactic, are o importanță deosebită. Familia și școala trebuie să 
împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală 
a copilului. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 
elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Toate aceste experiențe ne oferă satisfacții 
uriașe și contribuie într-o mare măsură la destinderea copiilor în cadrul școlii, în realizarea unei 
atmosfere relaxante și constructive între școală și familie. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare.  

 Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească.  

 Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în 
realizări artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată 
sunt doar câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai 
spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. În această perioadă, copiii, care ţin locul 
păstorilor şi magilor, cetele de colindători sfidează intemperiile vremii din dragoste pentru misiunea 
încredinţată lor pentru a duce, mai departe, această misiune din generaţie în generaţie. 
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Legătura dintre școală și familie 
 

Ștefănescu Florentina, 
Școala Gimnazială Nr. 117, 

București, sector 6 
 
Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 

atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 
strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, 
afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de 
nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea 
obiectelor tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a 
locurilor de muncă, de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să 
răspundă tot mai dificil nevoilor de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici 
măcar politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa 
unor modele de urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
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a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

Serbările şcolare –reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 
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„Oameni de aur” – un proiect educațional de succes 
 

Prof. Alin ȘTEFĂNUȚ 
Liceul Teoretic „Arany Janos”, Salonta 

 

Societatea contemporană se caracterizează printr-o perpetuă reconfigurare, realizată din toate 
punctele de vedere și aplicată tuturor domeniilor vieții. Nu există structuri care să nu fie puse sub 
semnul întrebării, abordate din perspective diverse, multiple și mai ales critice. Contestarea pare a fi 
noul principiu în funcție de care este articulat universul și care dictează modul în care ne raportăm 
la tot ceea ce ne înconjoară. Valorile recunoscute ca atare apar vetuste și, în fața unei societăți în 
căutare de repere, își pierd legitimitatea conferită de statornicia pe care și-au dobândit-o de-a lungul 
timpului. Paradigmele culturale, la rândul lor, sunt puternic influențate de această contestare 
generalizată, iar limitele lor capătă un aspect fluid, greu de sintetizat în cadrul unor teorii cu caracter 
exhaustiv. Toate aceste reconfigurări își pun greu amprenta asupra individului regăsit la nivelul 
societății și a structurilor sociale care prind contur, motiv pentru care noțiuni precum identitatea, 
apartenența la grup sau incluziunea dobândesc un caracter particular, specific anumitor comunități 
sau zone geografice.  

Cei mai vulnerabili în fața tuturor acestor schimbări - regăsite atât la nivel local, indiferent de 
zona pe care o avem în vedere, cât și la nivel global – sunt adolescenții, cei care se pregătesc să 
intre pe piața muncii, adesea fără a lua contact în mod direct cu realitățile unui loc de muncă din 
perioada școlarizării obligatorii. De altfel, după cum se poate constata, conceptul de loc de muncă 
dobândește în secolul XXI noi valențe, întrucât nu mai desemnează propriu-zis un loc, libertatea și 
flexibilitatea fiind preferate în detrimentul stabilității ce reprezenta unul dintre criterile esențiale ale 
alegerii unei meserii pentru generațiile care au intrat pe piața muncii în perioada postdecembristă. 
Tinerii preferă să călătorească, să lucreze de acasă, la orele pe care și le aleg singuri, adesea fără a 
avea contact direct cu angajatorul, ci cu diferite structuri ale companiei, la care ajunge adesea ca 
urmare a selecției organizate de o firmă de recrutare.  

În contextul prezentat, școala are datoria morală de a-i pregăti pe tineri în mod responsabil 
pentru piața muncii și de a crea contexte în care aceștia să ia contact cu cât mai multe aspecte ce țin 
de un job sau altul. Este imposibil ca școala să anticipeze toate transformările din societate, mai ales 
dacă avem în vedere că apar constant noi meserii care cu câteva zeci de ani în urmă nici nu existau, 
însă acest fapt nu ar trebui să ducă la imobilitate și la resemnare. În aceeași măsură, se impune 
regândirea rolului școlii și al mediului educațional, conștientizată și asumată – cu mai mult sau mai 
puțin succes – de factorii de decizie. Prin proiectele pe care le organizează, prin activitățile pe care 
le concep, unitățile de învățământ ar trebui să aibă în vedere inserția tinerilor pe piața muncii și 
familiarizarea lor cu tot ceea ce presupune un domeniu de activitate sau altul.  

Pentru a răspunde nevoilor tinerilor și comunității locale, în cadrul Liceului Teoretic „Arany 
Janos” din Salonta, Bihor a prins naștere, în 2011, activitatea intitulată „Oameni de aur”, 
desfășurată anual. Ideea proiectului este pe cât de simplă, pe atât de utilă, după cum o dovedesc 
mărturiile tinerilor care au participat la edițiile anterioare ale activității și care s-au acomodat mai 
ușor la viața de student, la rigorile diferitelor facultăți și la ceea ce presupune munca într-un anumit 
domeniu. Pe parcursul unei zile de sâmbătă, sunt invitați în cadrul școlii diferiți „oameni de aur”, 
profesioniști într-un domeniu sau altul, persoane responsabile, dedicate muncii lor, care pot să le 
prezinte elevilor meseriile pe care le practică și să le răspundă tuturor întrebărilor legate de acestea, 
indiferent cât de incomode ar părea ele. Fiecare reprezentant al unei anumite meserii are o jumătate 
de oră pentru a-și prezenta activitatea într-un mod cât mai cuprinzător, iar apoi are câteva minute 
alocate în care poate răspunde întrebărilor elevilor, adresate fie în plen, fie, la terminarea prezentării 
propriu-zise, în particular. Tinerii sunt cei care aleg profesioniștii spre care se îndreaptă și ale căror 
meserii sau domenii de activitate îi interesează.  

După cum s-a dovedit de-a lungul timpului, proiectul are ecouri pozitive tocmai pentru că le 
oferă elevilor răspunsuri din partea unor persoane avizate, care sunt conștiente de plusurile și de 
minusurile domeniului în care au ales să activeze și pentru că răspunde unei nevoi reale resimțite 
atât de elevi, cât și de părinții acestora.   
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Serbările la preșcolari 
 

prof. Ștergărel Paula 
Grădinița cu program prelungit nr. 48 Brăila 

 
Motivația și succesul sunt ceea ce îi conduce pe indivizi în orice profesie. În cadrul grădiniței, 

este extrem de important să celebrăm și să recunoaștem lucrurile remarcabile pe care preșcolarii le 
realizează, atât în interiorul cât și în exteriorul instituției. Recunoașterea rezultatelor copiilor 
promovează relații puternice între aceștia, familii, grădiniță și comunitate și creează o cultură 
școlară pozitivă în care copiii se simt apreciați. 

Serbările, manifestările cultural-artistice sunt momente de maximă bucurie, atât pentru copii, 
cât şi pentru părinţi şi bunici. Ele aduc lumină şi în suflet, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi 
rămân ca momente de neuitat în viaţa fiecărui copil (tânărul, adultul de mâine). Acestea contribuie 
la educarea copilului în spiritul dragostei faţă de patrie, la formarea şi consolidarea sentimentelor de 
iubire faţă de ceea ce este frumos. Prin cântec şi dans, copiii cunosc mai bine trecutul, tradiţiile, 
frumuseţile ţării. Serbările trebuie să fie gândite și atent planificate și realizate. 

Serbarea oferă copiilor posibilitatea de a-și prezenta talentele și îi îndeamnă pe educatori să-și 
pună în valoare imaginația și creativitatea. Cu această ocazie, copiii au șansa de a merge pe scenă și 
de a-și birui teama de a vorbi sau de a se desfășura în fața unei mari adunări.  

Părinții aspiră să-și vadă copiii pe scenă, oricât de bine sau rău ar fi copiii. Ei oferă toate 
costumele și accesoriile necesare și se asigură că participă la micul program al copilului.  

Managementul instituției face posibilă promovarea în comunitate a serbărilor. Din punct de 
vedere școlar, serbările reprezintă cele mai bune modalități de a ne prezenta cultura și performanțele 
copiilor. 

Copiii sub vârsta de 6 ani au o putere extraordinară de învățare. Nu se poate numi învățare 
deoarece nu sunt conștienți de ceea ce învață. Este doar absorbția. Copiii absorb și păstrează totul. 
Ei chiar au prins mișcarea ritmică. Ei au capacitatea de a învăța toate mișcările de dans.  

Semnificația serbării se află în cadrul festivității în sine; în experiența de a trăi prin acest 
eveniment extraordinar în care copiii își demonstrează talentele artistice și nu numai.  

Viața copilului este în special plină de influențe festive care trebuie recunoscute și înțelese. 
Copilul mic este deosebit de impresionant de efectele serbărilor și activităților fetive. Pentru 
examplu, o procesiune de noapte cu lanterne poate fi o puternică experiență pentru copiii mici. Și 
grădinița are multe posibilități de a aduce evenimentele simple ale anului mai aproape de un 
eveniment festiv. Este necesar ca adultul să-și dea seama că nu este suficient pentru a rămâne un 
observator rece, obiectiv, dar că el trebuie să participe și să sărbătorească împreună cu copiii. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
Importanţa activităţilor educative 

în parteneriat cu părinţii/serbările şcolare 
 

Prof.înv.preşcolar:ŞTEŢCA ILEANA CRISTINA 
Şcoala:Gimnazială ,,Dr. Gheorghe Tite’’Săpânţa 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală . 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
Importanța activităților extracurriculare – Serbările școlare 

 
Autor: prof. înv. primar ȘTIRB EVA 

 
 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia 
extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţile 
extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru cultivarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă,la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Ele prezintă unele particularităţi prin 
care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, 
durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. Având un caracter atractiv, 
elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi . Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală 
este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale 

elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc,autentic, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică 
este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( parcul sau grădina 
şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în 
rândul românilor. Românii au fost din totdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri strămoșești. 

 Punctul de pornire în desfășurarea programului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât 
mai multe despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun și de Anul Nou. 

 Copiii, iubesc sărbătorile creștine, își îmbunătățesc cunoștințele prin aflarea mai multor 
povești, legende despre trecutul neamului nostru. Totodată iubesc și mai mult sărbătorile creștinești, 
nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun și de 
aceea vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și semeni. 

 Implicarea copiilor în derularea acestei activități va conduce la conștientizarea faptului că 
sărbătorile și tradițiile trebuie păastrate și transmise mai departe. 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde 
serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. Ea evaluează 

1351



talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică 
străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii , restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.  
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Activităţile educative realizate ȋn cadrul parteneriatelor cu părinţii 
 

Prof. Ştirboiu Sorina Luminiţa 
Şcoala Gimnazială “Carol I”-Curtea e Argeş 

 
Succesul şcolar reprezintă suma celor trei componente ale procesului instructiv – educativ : 

copilul – şcoala – familia. Copilul este beneficiarul actului de educaţie şi, dincolo de inteligenţa 
nativă a educabilului, cel mai important rol revine familiei şi şcolii, reprezentanţi maturi şi cu 
experienţă. Prima formă de educaţie a unui copil începe acasă, în familie, nu degeaba se spune că 
„cei şapte ani de-acasă” reprezintă baza dezvoltării viitorului adult. Un copil este mai uşor de 
motivat dacă părinţii şi cadrele didactice colaborează. Această colaborare trebuie să aibă la bază o 
comunicare sinceră şi constantă. Cadrul didactic şi părintele trebuie să fie parteneri, deoarece 
urmăresc acelaşi obiectiv : educaţia şi orientarea şcolară a viitorului adult. 

Ca profesori este obligaţia noastră a semnala, eventual a corecta sau sancţiona anumite 
comportamente negative, dar mai important decât orice este să descoperim cauza care a declanşat 
un anumit comportament, cum se spune „să tăiem răul de la rădăcină” pentru că se întâmplă, în 
multe situaţii, ca părinţii să se simtă depăşiţi şi să solicite ajutorul cadrului didactic pentru a asigura 
o educaţie de calitate copilului. 

Este extrem de importantă colaborarea dintre şcoală şi familie, deoarece experienţa 
profesională combinată cu dragostea părintească au cele mai mari şanse de izbândă în atingerea 
scopului propus – succesul şcolar. 

Elevii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale 
propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze profesorul atunci când își proiectează 
activități extrașcolare. Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, 
de părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea 
completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre şcoală și familie, ele se deosebesc în 
funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: *Referatele prezentate în fața părinților cu 
anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei asupra 
personalității copilului); *Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; *Participarea 
părinților la activități demonstrative; *Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, 
din inițiativa profesorului sau a părinților); *Consultări individuale; *Vizitele-constituie o altă 
formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către cadrul didactic și 
vizitarea unității de învățământ de către părinți; *Organizarea de activități extracurriculare, 
organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); *Participarea 
părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; *Serbările 
copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). În concluzie, familia și 
școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea este foarte 
importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului. 

Participarea părinţilor la unele activităţi ale şcolii (şezători, vizite, excursii, activităţi comune, 
lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea lor le 
vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia 
le întâmpină în activităţi.  

Implicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 
activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor 
obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România.  

Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
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devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, 
caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice 
și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-
au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

Ei au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul şcolii 
noastre. De asemenea, au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am 
fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, care au permis 
acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare 
au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite cu 
copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Comunicarea dintre scoala si familie este unul dintre instrumentele cele mai importante de 
stabilire si mentinere a relatiei de parteneriat.Parintii au dreptul ,dar si obligatia de a colabora cu 
institutiile de invatamant in scopul realizarii obiectivelor educationale propuse. 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult.  

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este 
de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 
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Importanța parteneriatului școală – familie 
 

prof. Szabo Osvath Eva Gabriella 
Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”, Aleșd, Bihor 

 
Învățământul contemporan, având procesul instructiv – educativ bazat pe implicarea activ – 

participativă a elevilor necesită colaborarea a 3 factori: cadru didactic – elev – părinte, pe o durată 
îndelungată de timp.  

Educatorii societății pentru realizarea unui proces didactic de calitate trebuie să asigure un 
feed - back permanent părinților privind activitatea depusă de elevi la școală. Activitățile educative 
cu caracter extrașcolar și extracurricular au menirea de a completa ansamblul de cunoștințe, 
deprinderi, abilități și competențe însușite de elevi în timpul orelor de curs.  

Elevii în timpul implicării lor în activități extrașcolare pot descoperi și dezvolta o latură 
distinctă a personalității lor mai puțin descoperită în timpul actului educațional clasic materializat în 
ore de curs. Abilități privind muzica, gimnastica respectiv competențe organizatorice privind 
managementul unui spectacol pot ieși la iveală în timpul pregătirii serbărilor școlare.  

Părinții, constituind parte componentă a comunității locale, pot sprijini elevii în derularea 
activităților educative de tipul serbărilor școlare începând de la grădiniță până la ciclul liceal prin 
diverse modalități, cum ar fi: realizarea unui costum, repetarea unor versuri cu elevul, încurajarea 
interpretării unui cântec / unei scenete. Implicarea părinților în susținerea bunei desfășurări a unei 
activități va crește interesul elevilor pentru un anumit rol, va motiva elevul pentru finalizarea cu 
succes a unei machete.  

Elevul simțindu-se susținut în ceea ce face va dezvolta mai ușor abilități de comunicare în 
cadrul unui grup, se va automotiva pentru eficientizarea forțelor proprii, realizând chiar o 
autodepășire în privința unor capacități și competențe. Părinții prin intermediul elevilor vor retrăi 
anumite momente din viața lor școlară de odinioară, redescoperind pasiunea pentru recitaluri, 
scenete, compuneri, se vor implica cu drag susținându-și proprii copii și continuând astfel trăirea 
unor momente inedite din adolescența / tinerețea lor. În acest fel se va crea o puternică legătură 
afectivo – emoțională de susținere și sprijin reciproc între cadru didactic – elev – părinte, elevul 
fiind liantul care va asigura perfecționarea continuă a părintelui în diverse domenii educaționale. 
Susținerea reciprocă elev – părinte privind finalizarea unei sarcini va întări relația dintre membrii 
familiei, contribuind pozitiv la integrarea familiei în societate.  

Familia, ca nucleu al comunității locale, are rolul de a modela cu ajutorul educatorilor 
societății personalitatea elevului. Astfel, elevul dobândește calități morale pozitive, iar susținut fiind 
de familie va conștientiza importanța parteneriatului școală – familie în dezvoltarea armonioasă a 
viitorilor cetățeni ai societății.  
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Proiectele, parteneriate școală – părinți 
 

prof. Szabo Osvath Ioan Robert 
Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”, Aleșd, Bihor 

 
Școala, ca instituție are rolul de a educa elevii prin intermediul educatorilor, implicând elevii 

în desfășurarea unor activități educative școlare și extrașcolare.  
Proiectele cuprind un ansamblu de activități extrașcolare și extracuriculare care au rolul de a 

dezvolta personalitatea elevilor prin explorarea unor noi abilități, deprinderi și competențe. Elevii în 
cadrul proiectelor au prilejul de a investiga procese și fenomene, de a construi machete, de a 
interpreta roluri în scenete, de a recita poezii, astfel ei vor dezvolta noi relații interumane și vor lega 
relații de prietenie cu colegii de clasă / școală.  

Dezvoltarea competențelor de comunicare va motiva elevul pentru descoperirea unor noi 
laturi ale propriei personalități. Proiectele educative prin multitudinea activităților și diversitatea 
competențelor necesare vor pune la încercare abilitățile elevului, care astfel va putea fi susținut de 
membrii familiei. Părinții cunoscând activitățile de proiect ale elevului îl vor putea sfătui bazându-
se pe propriile lor experiențe anterioare, îl vor putea motiva contribuind la dezvoltarea unor abilități 
individuale cum ar fi: perseverența, ambiția, consecvența în idei și fapte, toleranța, capacitatea de 
empatie.  

Inițial, elevul poate doar observa interacțiunea altor elevi din grupul proiectului pentru a 
înțelege rolul său în dinamica grupului. Ulterior, elevul familiarizându-se cu acțiunile colegilor și 
activitățile proiectului se va putea implica activ – participativ aducându-și propria contribuție la 
buna desfășurare al acestuia.  

Părinții cunoscând priectele elevului vor putea sprijini elevul atât prin oferirea de idei, cât și 
prin fapte, actualizându-și cunoștințele în domeniu. Se va crea astfel o puternică legătură afectivo – 
emoțională între părinte și elev materializându-se prin finalizarea comună a unei sarcini de lucru, 
obținerea unui produs finit al unei activități. Elevul va aprecia ajutorul primit de la părinți și se va 
automotiva pentru înbunătățirea rezultatelor școlare și eficientizarea forțelor pentru rezolvarea 
sarcinilor în cadrul proiectului.  

Comunitatea locală va putea cunoaște proiectele școlare prin intermediul diseminării 
rezultatelor, iar elevii implicați se vor evidenția prin rezultatele obținute. Comunitatea locală va 
semnala prin feed - back pozitiv implicarea familiei în buna creștere și educare a copiilor, membrii 
familiei oferind modele pozitive de comportament pentru întreaga societate.  

În concluzie, relația școală – familie prin colaborare permanentă este absolut necesară pentru 
dezvoltarea personalității elevilor, iar în acest sens implicarea părinților în derularea activităților 
educative constituie un bun prilej pentru menținerea parteneriatului în educație.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Szanto Lidia 
Colegiul Tehnic ,, Raluca Ripan”, Cluj – Napoca 

 
Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 

obiective comune în ceea ce priveşte educaţia copiilor, la acestea adăugându- se plăcerea de a fi 
alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă 
valoarea social–educativă şi un efect reconfortant.  

Parteneriatele dintre școală și părinți ajută profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile 
școlare ale elevilor, îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar, îmbunătățesc abilitățile 
educaționale ale părinților, dezvoltă abilitățile de lideri ale părinților, conectează familiile cu 
membrii școlii.   

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor.  

În concluzie consider că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi 
mai atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 
Bibliografie  
1. Gutium I, Mămăligă M, Mumjiev G - Parteneriatul pas cu pas , Editura Fundaţia 

Internaţională pentru sisteme Electorale, Chişinău, 2000 
2. Velea , Luciana şi colaboratorii - Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate, Ghid 

pentru profesori şi elevi , Editura Agata , 2006 
3. http://www.asociatia-profesorilor.ro/proiectele-educationale-in-parteneriat-cu-parintii-si-

rolul-lor-in-activitatea-didactica.html 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

PROF. ÎNV PRIMAR SZANTO ROZALIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER 

 
Educația este un proces complex împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este 

formarea integrală a copiilor.  
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 

acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiiilor impresia că, deși 
se află în două spații diferite, ele sunt complementare. În societatea noastră, educația familiară și 
școlară joacă un rol foarte important în achiziția de cunoștințe și comportamente ale copilului, de 
aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri complementare. O bună interacțiune între școală 
și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta 
se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil, iar 
educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre şcoală şi mediul familial va trebui să se 
întrepătrundă.  

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. 
Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului 
în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate. 

Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea 
generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării 
copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le 
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. 

Ca primă veriga a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte 
importantă în educaţia din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, 
din familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din 
jur. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, 
idei, concepţii. 

Funcţia principală a familiei - educarea copiilor- este deformată cu largi şi dramatice 
consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situaţia financiară grea, 
violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare 
adecvata şi respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump 
pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor 
problemelor, ar putea fi înţeleasă, susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi 
spiritual.   

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată 
și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.     Există mai multe forme concrete de 
colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de 
realizare: 

-Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete; 

-Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;   
-Participarea părinților la activități demonstrative; 
-Convorbirile cu familia  
-Consultări individuale; 
-Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea 

familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
-Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții; 
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-Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
didactic;  

-Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  În 
concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, 
de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și 
formare al copilului. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
 Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura 

„Aramis”,2002; 
 Stern,H.H.,Educaţia părinţilor în lume,Bucureşti,Editura Didactica şi Pedagogica,1972. 
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SERBARILE SCOLARE 
 

PROF. INV. PRESC TACOI DIANA 
GRADINITA INSIR’TE MARGARITE, SECTOR 4, BUCURESTI 

 
 Dat fiind rolul pe care il au aptitudinile in activitatea omului, necesitatile practice au generat 

inca din cele mai vechi timpuri un viu interes fata de problema acestor particularitati ale 
personalitatii. 

 Copiii se deosebesc intre ei dupa particularitatile lor de actiune. Stim ca aceleasi actiuni 
(practice, intelectulale, literare, sportive, muzicale etc.) sunt executate de diversi copii la diverse 
niveluri calitative cu o eficienta mai mare sau mai mica, uneori foarte redusa.  

 Aptitudinile se demonstreaza totdeauna prin resusita in activitati si sunt subsisteme sau 
sisteme operationale superior dezvoltate, care mijlocesc performantele supramedii in activitate. 
Aptitudinea arata ce poate copilul, nu ce stie el. Dezvoltarea aptitudinilor este conditionata de 
anumite premise naturale (dispozitii, particularitatile native ale tipului de activitate nervoasa 
superioara, unele particularitati anatomofiziologice ale diferitilor analizatori, precum si plasticitatea 
sistemului nervos. 

 Cercetarile psiho-pedagogice demonstreaza ca atat factorul ereditar, cat si cel educational 
joaca un rol important in formarea si dezvoltarea aptitudinilor. Inca de la cea mai frageda varsta se 
considera ca ceea ce inregistreaza si acumuleaza copilul in aceasta perioada este decisiv pentru 
evolutia sa intelectuala si estetica de mai tarziu si nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu 
se poate forma si dezvolta decat prin activitate, actiune si exercitii. 

 In gradinita educatia estetica se realizeaza prin multiple mijloace si anume fie prin activitatile 
commune, fie prin activitatile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbari. 

 Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare si cunoastere a traditiilor noastre populare. 
Mugurii acestui sentiment apar atunci cand copilul face primii pasi in cunoasterea creatiilor 
populare, la gradinita, apoi la scoala. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de 
realizare a educatiei fizice, ii familiarizeaza pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le 
dezvolta simtul ritmului si capacitatea de a-si coordona miscarile, precum si gustul pentru frumos. 

 Aptitudinile si inclinatiile mai deosebite descoperite la copii in domeniile: muzical, literar, 
coregrafic si artistico- plastic pot fi valorificate in timpul programelor distractive, a sezatorilor, a 
teatrului de papusi, dar mai ales in cadrul serbarilor din gradinita. 

 Exista momente in viata personala a copiilor prescolari care sintetizeaza in ele amintiri dragi. 
Aceste momente trebuie sa le disociem de sirul clipelor obisnuite, spre a investi o frumusete care sa 
le confere o prezenta luminoasa in viata de zi cu zi, printe care se numara si serbarile, cu un farmec 
aparte. Scena creeaza copiilor posibilitatea de a-si manifesta din plin aptitudinile individuale ale 
personalitatii lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitatile artistice si ofera 
prilejul de a valorifica unele aptitudini si de a recita expresiv, de a canta melodios, de a dansa 
elegant, gratios etc. Interesele si aptitudinile le vom dezvolta in stransa legatura cu celelalte procese 
si insusiri psihice ale copiilor: gandirea, limbajul, atentia, memoria, vointa etc. Ca sa poata da 
replica intr-o sceneta, copiii isi pun in activitate gandirea si fac asociatii intre obiectele ce-i 
inconjoara, isi insusesc expresii noi, memoreaza ceea ce trebuie sa reproduca, iar continutul 
acestora le formeaza sentimente si trairi morale. 

 Activitatile artistice, oricum s-ar structura si ierarhiza, vizeaza in ansamblu problema 
valorificarii inclinatiilor artistice ale copiilor, cu conditia ca acestea sa fie bine organizate si cu un 
continut adecvat varstei lor. Copiii cu reale posibilitati de indemanare, de creatie, de recitare 
expresiva, de manifestare a simtului ritmic pot fi selectionati in redarea unei scenete sau chiar teatru 
de papusi, la grupele mari. De asemenea priceperile si aptitudinile dobandite in activitatile de 
educatie muzicala se valorifica prin integrarea cantecelor, a jocurilor cu cantec, precum si a 
sezatorilor si a concursurilor (organizate in diferite conditii si momente ale vietii copiilor in 
gradinita), dar mai ales in cadrul serbarilor. 
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 Activitatea coregrafica constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. In cadrul acestei 
preocupari distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare in care se folosesc pasi 
simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul in perechi, prin intermediul carora se valorifica traditiile si 
folclorul nostru. Arta noastra populara, manifestata sub toate aspectele ei, prezinta o bogatie 
nepretuita pentru aceia care iubesc patria si neamul. 

 . Prin continutul si incarcatura emotionala pe care o declanseaza serbarile au un rol eduativ 
deosebit. Pentru ca o manifestare artistica sa-si manifeste scopul , educatoarea trebuie sa aiba in 
vedere urmatoarele: pregatirea artistica la un nivel corespunzator al repertoriului; pregatirea 
organizatorica( popularizarea actiunii, asigurarea tinutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor 
adecvat). 

 sEducatoarea trebuie sa aiba o conceptie clara si precisa asupra continutului serbarii, pornind 
de la o idea tematica, in jurul careia sa se grupeze toate punctele din program, pentru ca intregul sa 
fie unitar si sa comunice pregnant cu aceasta idee. Reusita unei serbari trebuie sa fie consecinta unei 
alegeri judicioase a celui mai accesibil program si a unei activitati bine planificate de pregatire in 
cursul unei perioade mai indelungate.  

 Este foarte important ca pregatirea serbarii sa nu se faca intr-un timp scurt si mai ales sa nu 
afecteze timpul destinat altor activitati comune. Pregatirea unei serbari se realizeaza in modul cel 
mai potrivit in felul urmator: poeziile, cantecele si dansurile populare sunt incluse in planificarea 
educatoarei si predate in cadrul activitatilor commune, apoi repetate in timpul activitatilor alese. Un 
timp munca se desfasoara individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor si inclinatiilor artistice. 

 Din varietatea serbarilor organizate cele mai frecvente sunt : Serbarea Iernii, Carnaval etc. , si 
sunt prilejuti in care copiii prezinta programe culturale, fiind momente care le vor ramane adanc 
intiparite in memoria si viata lor. Programul unei serbari trebuie sa cuprinda acele poezii, cantece, 
scenete care au o valoare artistica mai mare si care datorita acestui fapt declanseaza impresii si 
emotii estetice mai puternice. Montajele literar- artistice se pregatesc pregatesc cu grija de catre 
educatoare, stabilind genericul unui montaj, cautandu-se versurile si cantecele adecvate, de autori 
consacrati. De asemenea este important ca in selectionarea textelor sa se tina cont de intinderea 
acetora, in functie de posibilitatile particulare si de varsta a copiilor participanti la serbare. 

 Reusita unei serbari este rezultatul unei bune pregatiri, sigurarea unei atmosfere calme si 
linistite in timpul desfasurarii acesteia. Serbarile din gradinita ocupa un loc important in activitatea 
instructive- educative, ele vizand nu numai depistarea si dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificrea 
potentialului creativ al copiilor.  
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof Tămaș Cristina 
Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora, având o mare contribuţie în 
dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Au un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la 
costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor.  

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
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 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  

 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof Tămaș Ioan Marin 
Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia. Organizând o serbare verificăm , de câteva ori pe an, 
elevii şi-au însuşit informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de a 
aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul 
îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de 
frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei 
şi practicarea ei. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a elevului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor 
într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a cadrului didactic, ţinuta sărbătorească, 
accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente 
importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.  

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceștia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate.  

 Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-
i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, dar şi a posibilităţii 
de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

 Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a 
unui copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai 
uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii.  

 Un alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie 
mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un 
interval şi pentru relaxare. Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţiile extracuriculare 
propuse au fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, 
sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice.  

 Rolul acestor activităţii extracuriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de 
recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al 
aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.  

 Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţii bogate şi prin considerarea 
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i 
provocăm în a căuta şi descoperii lucruri noi.  
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 Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potolii 
această curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le 
desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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Învățători și părinți - parteneri în păstrarea datinilor 
 

Tamás Márta, 
prof. înv. primar la Școala Gimnazială "Váradi József", 

Sf.-Gheorghe, Jud. Covasna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: 
“ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

Din Child’s Appeal 
 
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 

este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte 
activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ 
impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 
cadre didactice, persoane pregătite în mod special pentru a asigura reuşita şcolară. 

Pentru părinţi începerea clasei pregătitoare, a primului an şcolar, e momentul în care ei trec de 
la statutul de primi educatori (familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. 
Această schimbare nu înseamnă că rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe 
o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii 
continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare necesitatea de colaborare 
cu aceasta, deoarece atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se completează şi 
se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, în 
viaţa socială dar se observă și o îmbunătăţire a performanţelor elevilor. 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
oricât de competenţi ar fi educatorii. 

Responsabilitatea uriașă de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de 
părinte, de prieten mai ales în primii ani de școală. În aceea perioadă învăţătorul şi părinţii trebuie 
să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele 
scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline 
de mister. Este foarte important ca elevii să simtă sprijinul, susținerea adulților (părinți, bunici, 
cadre didactice), să fie ajutați, încurajați în orice situație.  

De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică, care 
poate să ajute profesorii în munca lor, îmbunătățește progresul de studiu și climatul școlar precum și 
abilitățile educaționale ale părinților, dezvoltă abilitățile de lider ale părinților, conectează familiile 
cu membrii școlii.  

Cum se poate lucra în parteneriat? Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, 
deoarece ea completează activitatea şcolară dar şi educaţia familială, ca urmare în cadrul școlii se 
pot organiza activități nonformale, cum ar fi: activități de abilități practice, serbări, concursuri 
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tematice… la care să fie invitați părinții sau membri comunității dar nu ca musafiri, spectatori ci ca 
participanți activi. 

Ghidându-mă după ideile sus menționate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie 
2018, am organizat o activitate de amploare, care a avut ca parteneri pe părinții școlarilor, numită 
„În așteptarea Crăciunului”. Proiectul s-a derulat în clasa I.E, cu un efectiv de 22 elevi de la Școala 
Gimnazială „Váradi József” din Sfântu Gheorghe, având următoarele obiective: 

– Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a semnificaţiei sărbătorilor de iarnă, a obiceiurilor şi 
tradiţiilor legate de aceste sărbători precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora; 

– Dezvoltarea îndemânării în realizarea lucrărilor tradiționale, practice şi plastice legate de 
aceste sărbători şi trezirea curiozităţii pentru nou; 

– Crearea unei stări de bună dispoziţie, relaxare şi împlinire spirituală;  
– Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii; 
– Stimularea activităţii în grup.  
Proiectul a fost foarte bine primit de către părinți, deoarece sărbătorile de iarnă sunt aşteptate 

cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă. Gândul la sărbătoare, la tradiție, la cadourile 
lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii, la vacanță și zăpadă, 
aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre noi. Atmosfera Sărbătorilor de Iarnă ne aminteşte cu 
precădere de anii copilăriei, de emoţia împodobirii bradului, de lustruitul ghetelor în așteptarea lui 
Moș Nicolae, de obiceiurile și tradițiile specifice acestor sărbatori. Frumuseţea acestor datini trebuie 
cunoscută, simţită, preţuită şi de generațiile noastre de elevi, iar această sarcină revine într-o mare 
măsură, şcolii şi dascălilor. Sufletul copilului aşteaptă să fie modelat, iar cei implicaţi în educaţia lor 
au obligaţia de a transmite moştenirea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii. 

  Pentru a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă mai întâi am realizat într-un colț al clasei 
centrul tematic al proiectului, unde am expus materialele aduse de părinţi şi copii: cărţi, poze, 
imagini, planşe, reviste, felicitări și icoane cu Naşterea Domnului, ornamente specifice sărbătorii 
Crăciunului. Pe măsura înaintării proiectului, centrul tematic s-a îmbogăţit cu alte materiale aduse, 
dar și cu cele realizate de către elevi. 

În prima săptămână a proiectului am organizat activități prin care elevii și-au îmbogățit 
cunoștințele despre Advent, perioadă de așteptare a Crăciunului, despre simbolul cel mai cunoscut 
al acestei perioade – Coronița de Crăciun. Într-o după-masă fiecare familie, elevii în colaborare cu 
părinții lor, a făcut o coroniță de Crăciun la a cărei realizare am utilizat mai ales materiale din 
natură: lumânări din ceară și ață, cetină, conuri de brad, nuci, ghinde și siminoci - așa cum făceau și 
strămoșii noștri. Pentru a crea o atmosferă de sărbătoare am ascultat colinde, am mâncat cozonaci 
făcute acasă de către bunicii elevilor și am băut ceai cald cu scorțișoară.  

Ziua de 6 decembrie este una foarte importantă pentru copiii de pe meleagurile noastre, este 
ziua în care așteptăm cu nerăbdare pe Moș Nicolae, care conform tradiției aduce fructe și dulciuri 
copiilor ascultători și nuia celor neastâmpărați. Astfel în a doua săptămână a proiectului părinții au 
pregătit câte un pachețel pentru fiecare elev, dar au ținut cont de legenda 
Sfântului Nicolae prelucrată prealabil în clasă, și anume că dăruiește 
săracilor și copiilor doar mici atenții. 

Pe parcursul ultimei săptămâni a proiectului și al Adventului am 
avut o serbare în colaborare cu părinții. De data aceasta ei nu au participat 
doar ca simpli spectatori la serbare ci au fost implicați direct în munca 
copiilor şi a mea. Părinții au realizat costumele, decorul, dar cel mai 
important este că au participat activ și la spectacol: au cântat colindele 
împreună cu copiii, au colorat serbarea cu instrumente: cu zurgălăi, 
clopoței. Ei au fost și cei care au oferit în dar elevilor o aventură de două 
ore în Parcul de joacă Happy Kids, unde s-au jucat împreună cu copiii.  

Prin implicarea lor părinții au avut posibilitatea să desco-pere şi să 
cunoască inclinaţiile artistice ale copilului, să-şi aprecieze obiectiv copiii şi 
chiar să-şi însuşească unele metode educative noi. 
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În concluzie pot afirma că vechile datini reamintite astfel ne-au ajutat să simţim şi să trăim 
atmosfera plină de căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. 

Consider că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 
copilului. 
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ROLUL SERBĂRILOR CA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Înv. Preșcolar Tanasă Monica – Liuța 

Grădinița cu P.P. ”CĂSUȚA FERMECATĂ” 
Loc. Gherla, Jud. Cluj 

 
,,Educaţia nu se poate face fără dragoste şi exemplu bun.''- J.H. PESTALLOZZI 
 Comunicarea între adult şi copil este esenţială în formarea acestuia ca fiinţă socială.  
Sosirea lui Moş Crăciun a trezit emoţiile şi timiditatea din sufletele copiilor care au fost mult 

mai evidente ca în alte situaţii, emoţii care îşi fac simţită prezenţa şi în sufletul nostru, al 
educatoarelor.  

Cu chipuri inocente şi voci cristaline de fiecare dată copilaşii interpretează cu dăruire şi 
încântare versurile învăţate fiind astfel motiv de bucurie şi admiraţie pentru toţi cei prezenţi în jurul 
bradului sau cu alte multe ocazii în care copiii dau suflet personajelor din poveşti sau prezintă 
tradiţiile şi obiceiurile de pe meleaguri româneşti. 

 Dacă educatoarea ştie să profite de momentele propice,de relaxare şi bucurie pentru ei, 
explicând cu tact şi răbdare motivul pentru care se pregăteşte serbarea respectivă, însemnătatea 
evenimentului aniversat, creând o atmosferă plăcută, împletind armonios voia bună cu seninătatea, 
lămuririle scurte sub forme variate fără a da prilej de plictiseală, atunci totul va aduce un final reuşit 
care să mulţumească pe toată lumea. Renunţarea la serbări sau organizarea lor superficială ar 
însemna o sărăcie a vieţii sufleteşi a copiilor. De aceea, trebuie acordată atenţia cuvenită organizării 
minuţioase a acestora, respectând cerinţele pedagogice. Prin intermediul festivităţilor urmărim 
educarea celor mici în spiritual demnităţii umane, formarea şi dezvoltarea sentimentelor patriotice, a 
dragostei de ţară şi de neam, stimularea interesului pentru activitatea colectivă şi individuală, 
stimularea sentimentului de dreptate şi adevăr, a omeniei şi a responsabilităţii.  

Serbările ocupă un loc aparte în cadrul activităţilor extracurriculare fiind un eveniment de 
seamă în viaţa grădiniţei, prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie pentru copii şi părinţi, dar şi un 
moment aparte în care copilul „se pune în valoare” folosind mimica, gestica, siguranţa de sine, 
plăcerea de a apărea în faţa publicului. 

Aceste activităţi stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relaţii între copii, pe de o parte, iar pe 
de alta între copii şi adulţii particpanţi: relaţii de colaborare, de prietenie, un climat de încredere şi 
căldură sufletească care favorizează comunicarea, o bună socializare şi integrare în colectivitate şi 
în viaţa socială.  

Unul dintre marile avantaje ale serbărilor este faptul că favorizează valorificarea şi 
dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ în care are libertatea de a-şi 
manifesta interesele, de a-şi exprima impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi trăirilor personale, 
accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ.  

Despre cât de importantă este serbarea în viaţa copilului chiar şi pentru părinţii acestuia şi ce 
implicaţii are aceasta în dezvoltarea personalităţii copilului, putem observa câteva idei în cele ce 
urmează: 
 Serbarea antrenează întregul potenţial intelectual, moral, estetic, afectiv, volitiv şi fizic 

al copiilor și îi ajută pe copii să îşi disciplineze comportamentul; 
 Serbările sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l creează şi atmosfera încărcată de 

emoţii; 
 Oferă mijloace de cultivare consecventă a înclinaţiilor, aptitudinilor şi intereselor; 
 Oferă posibilităţi multiple de a cunoaşte mai bine copilul cu preocupările, interesele şi 

aptitudinile sale.  
 Contribuie la lărgirea orizontului cognitiv și face apel la toată gama trăirilor afective; 
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Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, în bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dacă îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni surprinzător de frumoase şi valoroase. 

Toate aceste experienţe contribuie la realizarea unei atmosfere relaxate şi constructive între 
grădiniţă şi familie, ceea ce determină ca şi copiii să vină cu plăcere la grădiniţă şi să se manifeste 
fără inhibiţii şi timiditate; astfel ei pot înţelege ce înseamnă căldura sufletească, înţelegerea, 
respectul şi toleranţa, lucruri deosebit de importante pentru acest gen de experienţe în afara familiei.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Dumitrana, Magdalena Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000 
2. Psihologia copilului preşcolar, Ed.Didactică şi Pedagogică,1972 
3. Învăţământul preşcolar, Ed.Biblioteca Centrală şi Pedagogică, ,1989 
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OPTIMIZAREA RELAȚIEI ȘCOALĂ - FAMILIE – COMUNITATE 
PRIN PROMOVAREA PARTENERIATELOR 

 
Prof. înv. primar TĂNASE DANIELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEȘTI 
 
,,Şcoala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conştient şi de colaborarea părinţilor. 

Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi 
indiferentă.”( H.H.Stern)  

Educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Ea 
constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Ca urmare, este o activitate specific umană, 
realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp, este un fenomen social specific, 
un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi a progresului acesteia. Succesul educaţiei este 
condiţionat de implicarea factorilor responsabili din mediul formal, informal şi nonformal.   

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor este benefică tuturor factorilor implicaţi: părinţi, 
şcoală, comunitate. Părintele trebuie să dezvolte copilului o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi 
învăţare dar şi încredere în potenţialul lui. Conform unui studiu realizat de M.Agabrian şi V. Millea, 
implicarea părinţilor aduce următoarele beneficii: creşte stima de sine a copiilor. îmbunătăţeşte 
relaţia părinte – copil, elevii au note mai mari şi se implică mai mult, indiferent de nivelul socio-
economic, etnie sau de nivelul de educaţie al părinţilor, scade absenteismul, copiii şi părinţii 
dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală, scade riscul violenţei, elevii se vor adapta mai uşor la 
schimbările din clasa a V-a.  

Pentru optimizarea relației școală-familie-comunitate, şcoala are misiunea de a îmbina variate 
forme şi metode de colaborare:  

- şedinţele cu părinţii oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o echipă, 
de a se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului școlar, de a afla 
despre schimbările intervenite în evoluția copiilor;  

- lectoratele cu părinţii dezbat teme ce privesc realităţile fiecărei şcoli şi probleme generale 
de educaţie în diverse contexte;  

- consultațiile individuale (convorbirile) oferă prilejul abordării individualizate a problemelor 
cu care se confruntă copilul sau părintele, în vederea analizării unor situaţii apărute şi identificarea 
măsurilor pentru ameliorarea efectelor negative;  

- chestionarul permite obținerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi, 
teme abordate în ședințele ulterioare etc. 

- vizite ale cadrelor didactice la domiciliul copiilor - specificul acesteia constă în aflarea 
directă a condițiilor concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în familie;  

- excursii, drumeții – părinții pot contribui la organizarea și sponsorizarea acestor acțiuni, 
asigură supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele de 
comportare;  

- participarea părinților la expoziții cu lucrări ale copiilor reprezintă un prilej de a-i 
familiariza cu date importante despre evoluţia copiilor;  

- sărbătorirea zilei de naștere a copilului în clasă - copiii învață comportamentul civilizat, 
unele convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitaţii 
sărbătoritului pot fi părinţi și bunici;  

- serbările școlare prin care părinții pot descoperi aptitudini special ale copiilor, nivelul 
dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanțele, să se implice în organizarea acestora;  

- implicarea părinților în proiecte și parteneriate școlare (Ziua porților deschise) în cadrul 
cărora părinții participă la activitățile programate;  

- jurnalul clasei cuprinde fotografii, impresii ale copiilor, ale altor persoane implicate în 
activitățile clasei, descrieri de activități, diplome obţinute, desene create de copii etc.;  
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- scrisorile și însemnările sunt necesare ca mijloc operativ, în condițiile în care cadrele 
didactice nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu părinţii elevilor;  

- ateliere de lucru cu părinții în cadrul cărora aceștia se familiarizează cu standardele de 
eficiență a învățării, finalitățile educației, conţinuturile, strategiile aplicate;  

- mese rotunde în cadrul cărora părinții și profesorii fac schimb de experiență educațională; 
- activități de tipul Școala părinților în cadrul cărora se organizează cursuri psihopedagogice 

pentru părinți.  
Parteneriatul educaţional reprezintă o direcţie educativă imperios necesară dezvoltării actuale 

a şcolii româneşti. Ecaterina Vrăsmaş defineşte parteneriatul educational ca fiind “forma de 
comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional” care 
presupune „o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.” 
Parteneriatul dintre şcoală şi familie poate fi încurajat printr-un management performant al calităţii 
şi prin asigurarea unor servicii educaţionale destinate părinţilor. Reuşita unui parteneriat este data 
de: nevoia de colaborare a părinţilor, stimularea nevoii de colaborare de către cadrele didactice, 
conştientizarea părinţilor că sunt parteneri egali în procesul educativ, consistenţa activităţilor 
propuse în cadrul parteneriatului, resposabilitatea şi competenţa cadrelor didactice. În vederea 
integrării cu succes a școlarului mic, încă din clasa pregătitoare, am derulat parteneriate cu familiile 
elevilor, părinții participând activ la activitățile derulate: ,,Familia-școală fără vacanțe”, ,,Școala 
părinților”, ,,Împreună la școală”, ,,100 de zile de școală” dar și proiecte educaționale de 
voluntariat în cadrul cărora părinții au participat alături de copii la unele activități: ,,Nouă ne pasă”, 
,,Copil ca tine sunt și eu”, ,,Un pom, o floare, o rază de soare”, ,,Lumina Învierii-Lumina din 
sufletul nostru”.  

Parteneriatul cu familia urmăreşte formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a 
copiilor pentru viaţa şcolară şi cea socială, iar părinţilor, pentru asigurarea unei educaţii de calitate 
copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu şcoala. 
Prin parteneriatul școală–familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei doi 
factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Acestea 
acţionează în următoarele direcții: ajută profesorii în munca lor, perfecţionează abilităţile şcolare ale 
elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar, îmbunătăţesc abilităţile educaţionale 
ale părinţilor, dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor, conectează familiile cu membrii şcolii şi ai 
comunităţii, stimulează serviciul comunităţii în folosul şcolilor, creează un mediu mai sigur în şcoli.  

 
Bibliografie:  
1. Agabrian, M., Milea, V., “Parteneriate școală-familie-comunitate”, Editura Institutul 

European, Iași, 2005;  
2. Cucoş, Constantin, „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice”, 

Editura Polirom, Iaşi, 2009  
3. Gherguţ, Alois, “Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale”, Editura Polirom, Iaşi, 

2006 
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VINE IARĂŞI MOŞ CRĂCIUN! 
 

Prof. înv. primar TĂNASE GABRIELA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul ” Galaţi 

 
În fiecare an copiii aşteaptă cu nerăbdare iarna: prima zăpadă, jocurile şi sporturile specifice 

iernii, cadourile surpriză din ciuboţele de Moş Nicolae, darurile lui Moş Crăciun, bradul împodobit, 
tradiţiile şi obiceiurile din preajma sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. De sărbători, oamenii sunt 
mai harnici, mai veseli şi mai buni cu cei din jur. Copiii au parte de cele mai frumoase şi minunate 
lucruri.  

De aceea, se pregătesc pentru a întâmpina aşa cum se cuvine sărbătoarea de Crăciun şi de 
Anul Nou. Au împodobit cât mai vesel sala de clasă. Brăduţul este mai stălucitor anul acesta pentru 
că are ornamente realizate de ei: ghirlande, globuri, fundiţe. Au pregătit o serbare pentru cei dragi: 
părinţi, bunici, fraţi, surori. Sunt îmbrăcaţi de sărbătoare iar lângă brad se află o masă cu lumânări 
aprinse, aranjament pentru Crăciun. 

Programul artistic cuprinde versuri, cântece, un dans şi câteva colinde: 
• Poeziile sunt creaţii ale elevilor:  Iarna a sosit! 
  Ajunul Crăciunului 
Povestea lui Rudolf 
Iarna 
Scrisoare de la Moş Crăciun 
Iarna copiilor 
O seară de poveste 
• Cântece:  Vine iarna  
   Ninge iar ca în poveşti 
   Vis de iarnă  
   Ăsta-i Crăciunul 
   Iată, vine moşul! 
   Sorcova vesela 
• Dans:  Let It Snow -Jessica Simpson 
• Colinde:  Astăzi s-a născut Hristos  
  Deschide uşa, creştine  
Trei păstori  
Ziurel de ziuă 
În încheiere, elevii adresează invitaţilor urările tradiţionale şi cântă în cor „LA MULŢI ANI!” 
Pentru talentul lor şi momentele pline de emoţie, elevii sunt răsplătiţi cu diplome şi mult 

aşteptatele daruri de la Moş Crăciun. 
Această serbare dedicată sărbătorilor de iarnă este mult dorită de elevi contribuind la 

dezvoltarea din punct de vedere intelectual, estetic, fizic şi moral. 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții / Serbările școlare 

 
Realizat : Inst. Tănase Ionela 

Com . Ștefan cel Mare, Călărași 
 
Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 

adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din 
jur în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 

lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 

la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte.  

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
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inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie 
semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria 
şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 
 

Prof.înv.preşc. Tanase Simona 
Grădiniţa cu Program Prelungit Sf.Sava, Iaşi 

 
Motto: Prezența părinților poate transforma cultura școlii *S.L.Lightfoot 
 
Pentru a avea elevi bine educaţi şi, implicit, cetăţeni demni şi responsabili trebuie să ne 

ocupăm, mai întâi, de educaţia părinţilor. Școala a avut şi are un rol primordial în colaborarea cu 
părinţii în scopul asigurării unei educaţii parentale de calitate. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul grădiniţa, şcoala, familia, întreaga societate, 
iar cooperarea acestor actori apare logică, stringentă. 

Activitatea de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi invers – 
activitatea de la şcoală este o continuare a activităţii de acasă. Acesta este motivul principal pentru 
care cei doi factori au datoria de a cunoaşte obligaţiile celuilalt, de a se sprijini reciproc. 

Întrebarea care trebuie să stea în atenţia tuturor actanţilor educaţionali este următoarea: Cum 
va trebui să educăm copilul de azi, tânărul/adultul de mâine, pentru a se încadra într-o societate în 
care numai responsabilitatea, voinţa, hotărârea, curajul şi dorinţa de a munci îi poate asigura o 
existenţă optimă? Răspunsul este deosebit de complex şi nu poate fi oferit de familie fără şcoală sau 
de şcoală fără familie. 

Bineînţeles, dintre cei doi factori, familia, ca cel mai apropiat colaborator al şcolii, care o 
secondează sau ar trebui să o facă, aproape şi sincer, vine cu decizii esenţiale. 

În societatea contemporană se apreciază tot mai mult efectele benefice ale participării active 
ale părinţilor în viaţa şcolii. Numeroase cercetări la nivel internaţional şi național au pus în evidenţă 
aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. 
Recunoaşterea importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al copiilor a impulsionat 
autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală şi să le 
promoveze şi la nivel de politici publice. 

În contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată, ori, misiunea socială a 
şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculumului şcolar, 
având în vedere şi faptul că numeroşi părinţi sunt mult prea preocupaţi de problemele familiale, 
profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia 
primită de aceştia în familie şi în şcoală.Devine tot mai clar faptul că profesioniștii nu mai pot 
decide în viața unui copil decȃt împreună cu părinții. Numeroase studii au demonstrat că o relație 
bună între cele două instituții ale educației, școala si familia, este în avantajul dezvoltării copilului 
la toate vȃrstele. Modul cum interrelaționează părinții si cadrele didactice își pun amprenta decisiv 
asupra formării și instruirii copilului. 

Educația nu înseamnă doar școală, familia nu este doar cuplul, sprijinul nu este doar acordare 
de mijloace, ci toate înseamnă responsabilitate și participare în comun la problemele ivite în lungul 
drum al copilului în însușirea educației. 

Deciziile, acțiunile și rezultatele educației nu mai pot fi realizate decȃt sub guvernarea unei 
“alte unități” între școală și familie. S-a dezvoltat astfel un nou concept care să întărească 
schimbarea necesară în relațiile școală-familie. Acest concept este parteneriatul educațional, văzut 
atȃt ca unul dintre cuvintele-cheie ale pedagogiei contemporane, cȃt și ca o atitudine în cȃmpul 
educației. 

Parteneriatul școală-familie pune accent pe întărirea rolurilor parentale cu un sprijin adecvat, 
pe responsabilizare și participare în comun la rezolvarea problemelor, indiferent de dimensiunea 
acestora, pe intervenții socioeducaționale în plan preventiv și în rezolvarea situațiilor-problemă, 
toate acestea făcȃndu-se prin concentrarea forțelor și resurselor asupra a ceea ce înseamnă creșterea 
și educarea copiilor. 

Un parteneriat eficient între școală și familie poate contribui la dezvoltarea socială și este un 
vector al educării continue a elevilor, părinților și cadrelor didactice.Strategiile propuse spre a fi 
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aplicate în cadrul parteneriatelor pot influența performanțele și comportamentul școlar al elevilor și 
încuraja părinții să devină mai interesați și mai implicați în comunitate.  

Parteneriatele școlare sunt cele care ajută familiile din societatea modernă să facă față, în mod 
adecvat, solicitărilor ridicate, competiției crescute pentru obținerea atenției din partea copiilor, 
precum și poverilor economice, care forțează tot mai mulți părinți să limiteze serios timpul pe care 
îl petrec cu copiii lor. 

Școlile pot și chiar joacă un rol important în întărirea legăturii ce trebuie să existe între mediul 
familial, copil și mediul școlar. Părinții se întorc către școală pentru a fi îndrumați. Cȃnd profesorii 
și conducerea școlii sunt dornici să-i atragă pe părinți, atunci rezultatele copiilor se 
imbunătățesc.Există multe inițiative promițătoare care demonstrează căi inovative de a îndrepta 
familia către procesul de învățămȃnt. Prin astfel de eforturi, precum și altele asemănătoare, școlile 
vor obține un sprijin și mai mare din partea părinților și se va observa clar progresul elevilor. 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții / Serbările școlare 

 
Prof. TĂNASE VICTORIȚA, 

LICEUL TEORETIC ”IOAN PETRUȘ” – OTOPENI 
 
 Cei mai importanți factori în educarea copiilor sunt familia și școala, între care trebuie să 

existe o bună colaborare în permanență. Din familie, copilul învață primele deprinderi, cunoștințe, 
modele comportamentale, fiind creat și un suport psiho-afectiv, necesar dezvoltării trăsăturilor de 
personalitate. 

 Odată cu intrarea în școală, dezvoltarea copilului se continuă sub toate aspectele: cognitiv, 
social, emoțional, fizic, estetic, copilul parcurgând un proces organizat și controlat de instruire și 
educație. Familia trebuie să fie întotdeauna informată asupra parcursului școlar al copilului, să 
colaboreze cu cadrul didactic în vederea înregistrării unui progres școlar semnificativ. Însă, procesul 
instructiv-educativ se realizează atât în școala, cât și acasă, continuându-se activitatea din clasă. 

 Părinții elevilor sunt des invitați la școală cu diferite ocazii: ședințe cu părinții (care pot fi 
organizate lunar, astfel menținându-se o colaborare strânsă și eficientă între școală și familie), 
consultații săptămânale (unde se poate discuta individual cu fiecare părinte), activități extrașcolare 
(ateliere de lucru, excursii, serbări școlare, etc.). 

 Copilului îi face o deosebită plăcere să fie alături de părintele său la școală, în special atunci 
când se desfășoară serbările școlare. Acestea reprezintă o sărbătoare mult așteptată de către copii, 
cadre didactice și, mai ales, părinți. Prin intermediul acestor activități, se pun în valoare aptitudinile 
speciale ale fiecărui copil, în special cele artistice. În programul oricărei serbări, întâlnim dansul, 
cântecul, înterpretarea de roluri, prin acestea elevul reușind să-și perfecționeze deprinderile artistice 
și să transmită emoții, dar și bună dispoziție spectatorilor. 

 Încă de la grădiniță copiii desfășoară serbări, sub îndrumarea educatoarei, aceștia fiind atrași 
de costumația specifică – o ținută sărbătorească ce trebuie să fie în concordanță cu tematica aleasă. 
Cadrul didactic, ajutat de cele mai multe ori de către părinți, realizează un decor specific, astfel 
încât sala de clasă să devină pentru ceva timp scena unui teatru care își așteaptă actorii. Astfel, micii 
actori au posibilitatea să prezinte spectatorilor ceea ce au învățat pe parcursul unei perioade școlare. 
Putem descoperi, cu aceste ocazii, talentul fiecăruia, cât și capacitatea de memorare prin 
interpretarea diverselor roluri, spontaneitatea, originalitatea și creativitatea. 

 Tematica serbărilor este variată. Pentru stabilirea acesteia, intervine creativitatea cadrului 
didactic. O sursă de inspirație o reprezintă tradițiile și obiceiurile poporului român, copiii având 
posibilitatea să cunoască frumusețea și varietatea folclorului românesc, îmbogățindu-și, astfel, și 
vocabularul cu cuvinte și expresii populare, proverbe, zicători, dar și să își învingă emoțiile. Atât 
copiii, cât și cadrele didactice depun eforturi și multă muncă în echipă prin repetiții frecvente, astfel 
încât programul serbării să se desfășoare ca pe scena unui teatru. Satisfacția este mare atunci când și 
cei mai timizi copii se simt extraordinar, fiind apreciați prin aplauzele spectatorilor, a celor dragi 
lor, primind felicitările părinților, dar și a cadrelor didactice. 

 Concluzionez prin a spune că serbarea școlară reprezintă bucurie și bună dispoziție. 
Sărbătoare. 
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Abordarea transdisciplinară a sărbătorilor de iarnă 
 

Tănăsescu Mihaela,Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Medgidia 
 
 Se afirmă ,cu îndreptăţire - credem noi - că „ analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să 

citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe” (Alvin Toffler). 
De aici, decurge necesitatea imperioasă ca învăţământul modern să îi înveţe pe elevi cum să 

înveţe. 
 Dintre tendinţele care se manifestă azi în educaţie,amintim: 
 ● introducerea la nivel individual şi social a noului model de învăţare creatoare,participativă 

şi anticipativă; 
 ● accentuarea caracterului formative al învăţământului prin promovare de noi moduri de 

organizare a procesului de învăţământ şi prin încurajarea unor stiluri stimulative; 
 ●interes sporit pentru valori şi educaţia morală. 
 Disciplinele din planul de învăţământ pentru clasele pregătitoare-II, prin competenţele 

generale şi specifice pe care le au în vedere, oferă posibilitatea achiziţionării de către copil a unui 
set de atitudini necesare atât dezvoltării individului ca fiinţă umană, cât şi pentru integrarea sa 
socială. 

 La elevul de vârstă şcolară mică, învăţarea are o mare încărcătură afectivă. 
 Mărirea potenţialului afectiv şi motivaţional al acţiunii de învăţare conduce la sporirea 

gradului de implicare a elevului în desfăşurarea ei şi, implicit, la ridicarea nivelului performanţelor 
sale. 

 Conţinutul învăţământului,tipurile de exerciţii,probleme,sarcini,trebuie gândit,preparat şi 
prelucrat astfel încât să răspundă unui anumit efort intelectual,să promoveze un anumit tip de 
învăţare. În filmul lecţiei pe care o pregăteşte, învăţătorul va preciza nivelurile la care intenţionează 
să provoace activitatea intelectuală a clasei, durata şi natura solicitărilor pe care le va adresa 
acestora.Totodată, este necesar să precizeze şi formele de antrenare, de provocare a elevilor, 
formele de interacţiune didactică. 

 O schimbare a curriculum-ului claselor pregătitoare, I şi a II-a o constituie abordarea 
activităţilor în manieră interdisciplinară (abordarea integrată). Trebuie avut în vedere faptul că, în 
grădiniţă,copiii erau obişnuiţi să lucreze la o temă timp de câteva zile – o săptămână. Continuitatea 
acestui mod de lucru nu poate fi decât benefică şi pentru elevii claselor pregătitoare și cei ai claselor 
I, care regăsesc astfel la şcoală o parte din atmosfera grădiniţei, familiară lor. 

 Activităţile transdisciplinare: 
 ● asigură o învăţare activă; 
 ● dau libertate de exprimare şi de acţiune elevilor şi învăţătorilor; 
 ● cultivă cooperarea şi ajutorul reciproc, nu competiţia; 
 ● au valoare diagnostică (sunt un bun prilej de testare şi verificare),dar sunt şi instrumente 

prognostice (indică măsura în care elevii prezintă, sau nu, anumite aptitudini); 
 ● valorizează experienţa fiecărui elev care este considerată piatră de temelie pentru noile 

abilităţi şi capacităţi ce vrem să le formăm. 
 Din perspectivă interdisciplinară trebuie privite şi realizate diferitele activităţi didactice, în 

rândul cărora un rol deosebit de important revine angrenării copiilor în pregătirea şi desfăşurarea 
serbărilor şcolare. 

 Voi prezenta, în cele ce urmează, un exemplu de abordare transdisciplinară cu tema 
„Sărbătorile de iarnă – bucuria copiilor”. 
Clasa pregătitoare 
Tema: ”Sărbătorile de iarnă – bucuria copiilor” 
Scopuri:  
 ● socializarea elevilor 
 ● cultivarea relaţiilor de cooperare dintre elevi,elevi şi adulţi 
 ● conştientizarea şi exersarea unor valori respect faţă de tradiţiile populare 
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 ● observarea schimbărilor din natură în timpul iernii 
 ● manifestarea inedită a valenţelor native şi a personalităţii elevilor 
 ● serbarea – moment de bucurie sufletească 
Repere tematice: 
 ● succesiunea sărbătorilor din luna decembrie 
 ● semnificaţia sărbătorilor (ex. Crăciun – Naşterea Domnului) 
 ● pregătirea şi petrecerea sărbătorilor de iarnă 
 ● obiceiuri de Crăciun 
 ●schimbările din natură în acest anotimp 
Tipuri de activităţi: 
 ● povestiri despre Crăciun şi semnificaţia lui 
 ● pregătirea serbării de Crăciun: memorizări de poezii 
 ● pregătirea unui repertoriu de colinde 
 ● joc de rol: Moş Crăciun la noi acasă (cum îl primim,discuţia despre comportarea copiilor în 

anul ce trece,ce daruri vrem să primim,despărţirea de Moş Crăciun şi promisiunile pentru anul 
următor) 

 ● scrisoare către Moş Crăciun (cu imagini în locul darurilor) 
 ● calendarul naturii: Cum este vremea? Ce s-a schimbat în natură? (pe bază de imagini) 
 ● împodobirea clasei pentru serbare 
 ● confecţionare de ornamente pentru brad (fulgi de zăpadă, globuri din hârtie colorată, om de 

zăpadă, stea din staniol) 
 ● colinde pentru părinţi 
 ● desene: iarna, ninsoare, Moş Crăciun în faţa bradului sau în sanie, brad împodobit, 

cadourile dorite 
 ● colaje: brad împodobit, fulgi de nea 
 ● dramatizare, scenetă pentru serbare 
 ● concurs: cel mai vesel om de zăpadă 
Proiect: realizarea unui album cu fotografii de la serbarea de Crăciun, de la colindat, de la 

petrecerea Crăciunului şi a Anului Nou în familie, tradiţii specifice zonelor unde îşi petrec elevii 
sărbătorile. 

Activitate pe grupe: prezentarea albumelor şi descrierea sărbătorilor pe baza lor. 
Repere de evaluare: 
 ● progresul comunicării; 
 ● conştientizarea şi descrierea sărbătorilor de iarnă; 
 ● exemplificarea schimbărilor care au loc în natură iarna ; 
 ● cunoaşterea reciprocă prin participarea la concursurile propuse ; 
 ● manifestarea creativităţii în confecţionarea podoabelor pentru brad; 
 ● adaptarea la diferite situaţii competiţie, colaborare. 
 
BIBLIOGRAFIE 
● Cerghit,I. – Pedagogie şcolară. Didactica generală, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 
● Oprescu,N. – Activism şi activizare în procesul învăţării,în Învăţământul primar,nr.1 din 

1991 
 x x x - Programele școlare pentru clasele pregătitoare ,clasa I și a II-a, aprobate prin O.M. 

nr.3418/19.03.2013, Bucureşti 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
Serbările școlare 

 
Înv. Tanislav Dorina 

Şcoala Gimnazială Nr 4, Rm. Vâlcea 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 
   Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 

artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc ”autentic”, spontan şi sincer situaţiile redate. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică 
este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură ( parcul sau grădina 
şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare. 

 De exempluc, odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii să ne bucurăm de bradul 
de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv–
pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  
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 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte. 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
 -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească; 
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că de participarea lui 
depinde reuşita serbării.  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 
  

1382



Rugăminte către Moș Crăciun 
 

TANU NATALIA SI MOROSAN CARMEN NICOLETA 
 
Moș Crăciune,te-aș ruga, 
Pentru Educație ceva! 
Să treci pe la Minister 
Să le scrii, gândesc așa, 
O REFORMĂ, Dumneata! 
Sau te fă consilier 
Și ajut-ne nițel! 
Mai redu Tu din hârtii, 
Că se-adună mii și mii! 
Dac-așa s-ar întâmpla, 
Dascălii te-ar aclama! 
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Şcoala si Familia,parteneri ȋn educaţia copilului 
 

Ţarcă Denisa 
Şcoala Generală Nr.1 Cocu, Judeţ Argeş 

  
 Şcoala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga 

societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. 
 Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este 

stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 
învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de 
aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot 
cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. 

 Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de 
comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la 
școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât 
și acasă.  

 Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, 
în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul deprinderilor și 
priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării copilului în 
diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. Efortul educativ își găsește eficiența dorită 
atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării 
copilului. Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

 Parteneriatele dintre școală și familii pot să ajute profesorii în munca lor, să perfecționeze 
abilitățile școlare ale elevilor, să îmbunătățeasca programele de studiu și climatul școlar,să 
îmbunătăţeasca abilitățile educaționale ale părinților si să dezvolte abilitățile de lideri ale părinților. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în scoala un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate 
ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să 
identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este deter-
minantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, 
prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. 

 Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

 Proiectarea unor activităţi ȋn parteneriat cu părinţii este deosedit de benefică,deoarece duce la 
dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii,la stimularea 
activităţii în grup si stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 
expoziţii, concursuri, serbări; 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.  
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 Serbările şcolare ,de exemplu, reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea 
elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia 
elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui 
semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej 
de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în 
valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia 
este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 Excursia este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora ,culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

 Un real parteneriat între scoala şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 

 
Bibliografie: 
Cristea S: “ Pedagogie generala,Managementul educatiei”,Editura Didactica si 

Pedagogica,1996 
Cucos C.:”Pedagogie” ,Editura Polirom ,Bucuresti,2002 
Salade D: “Perfectionarea cadrului didactic in pas cu cerintele unui invatamant modern”,2005 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof.inv.primar Micioi Alina 

Prof. Teca Anisoara 
Şcoala Gimnazială Cîrstăneşti,Oteşani 

 
Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei ,care contribuie prin mijloace 

specifice la formarea personalităţii elevilor. 
Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă a realităţii în existenţa 

activităţii comune familie-şcoală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a 
responsabilităţilor individuale şi colective , în concordanţă deplină cu preocupările, interesele 
,deprinderile şi aptitudinile fiecărui copil. 

Educaţia extraşcolară permite colaborarea elevilor ,alături de părinţi, în activităţi foarte 
cunoscute şi îndrăgite de aceştia, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 
sarcinilor , în culegerea de informaţii necesare temei propuse, în căutarea şi sortarea materialelor 
necesare. 

Implicând părinţii în activităţile educative, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar părinţii 
vor fi mai implicaţi şi mai conştienţi de actul didactic, de importanţa şcolii în viaţa copilului, 
realizându-se astfel progresul în activitatea didactică. 

Participarea părinţilor la unele activităţi ale şcolii şi chiar implicarea acestora în organizarea şi 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. Implicarea părinţilor în activităţile şcolare ale 
copiilor pot merge şi până la implicarea lor în activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări 
cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor obiceiuri specifice anumitor zone geografice din 
România.  

Un părinte se poate considera împlinit atunci când, împreună cu şcoala reuşeşte să educe 
copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.  

Părinţii sunt parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se derulează în cadrul şcolii 
noastre. De asemenea, sunt atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Ei vin chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am fost 
împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, care au permis 
acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare 
au un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, 
fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. 
Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de 
educația oferită de școala noastră. 

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este 
de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

Când şcoala şi familia încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru 
a avea succes în şcoală şi în viaţă. Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia 
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propriilor copii , aceştia fac faţă mai bine cerinţelor şcolare , iar şcoala se dezvoltă. ( Henderson, 
Mapp, 2002) 

 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
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Sărbătorile de iarnă la Grupa ”Piticilor” 
 

Prof. pt. înv. Preșcolar Ilea Tecla 
Grădinița cu P.P. ”Așchiuță” 

Cluj-Napoca 
 
Datorita compozitiei grupei, majoritatea fiind copii din grupele de varsta 2-3, 3-4 ani, am 

hotarat sa realizam o activitate comuna cu parintii la Fundatia “Heltai Gaspar”, Fundatia 
bibliotecara”Grof Miko Imre”, cu care desfășurăm parteneriatul cu titlul 

“Joc in lumeacartilor” 
Aceasta activitate fiind cuprinsa in planificarea activitatilor parteneriatului nostru pentru 

anulscolar 2018-2019. 
Structura, scenariul activitatii, a fost urmatorul: 
1. Activitate limba engleza 
2. Prezentare sceneta “Betleemul” 
3. Jocuri muzicale cu fluier( din cadrul optionalului “Cantaretii pitici voinicei”) 
4. Venirea” Mosului cu desaga in spinare” 
5. Povestirea doamnei profesoare Erika Miklos, bibliotecara la Biblioteca”Grof Miko Imre” 
6. Activitatepractica “Mos Nicolae”impreuna cu parintii 
7. Saratele si ceai cald, muzică joc și voie bună. 
Intr-un climat deosebit, cu voie bună, multe râsete și bucurie, această activitate a fost un 

moment de relaxare deosebit. 
Am ămbinat conținutul sărbătorilor de iarnă, Moș Nicolae, Moș Crăciun, Sărbătorirea Nașterii 

Domnului Isus Hristos, Sfârșit de an 2018 și început de An 2019.  
În cadrul sărbătorilor iernii, ne-am bucurat de Diplomele primate de la Editura DArt, am 

completat Scrisoarea către Moș Crăciun. 
În data de 14 decembrie 2018, am participat cu întreaga grupă la Concursul Timtim-Timmy, 

unde am obținut o serie de premii, cu care ne mândrim în mod deosebit. Părinții au fost încântați de 
rezultatele copiilor, au rezolvat acasă fișele din anii precedenți, desigur respectând grupele de 
vârstă. 

 Altă activitate deosebită la care au luat parte copiii grupei, a fost ”Gala de excelență 10 
pentru Cluj”, organizat de Primăria Cluj-Napoca, unde copiii cei mai active din grupă, au fost 
premiați cu premii pe placul lor,primind o mare Diplomă de excelență și un trofeu al galei, pentru 
fiecare. Părinții au participat și s-au bucurat nespus de copilașii felicitați în prezența domnului 
Primar Emil Boc, Domnului Inspector general ISJ-Cluj-Napoca și Domnului secretar de stat.  

Pentru întreaga grupă a fost ceva deosebit, copiii și părinții au povestit încă multe zile despre 
această activitate deosebită. 

Colinzile și bucuriile aduse de acestea, au fost intonate până în ultima zi de curs, cu 
acompaniament de orgă, vioară, muzicuță, fluier, instrumente de percuție, astfel, fredonând, 
cântând, am întâmpinat cu mare drag Preasfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului Isus Hristos. 

 
Bibliografie 
Curriculum Preșcolar- MEN-2018 
Piramida cunoașterii- Pitești-2014  
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MOȘ CRĂCIUN 
SERBARE DE CRACIUN 

 
PROF.INV. PREȘCOLAR:ȚEPELE TEODORA ALINA 

 
Iarnă, iarnă dragă  
Bine ai venit 
Iarnă, iarnă  
Bine ai sosit. 
 
Ninge, ninge ca-n povești 
Vremea e de săniuș 
Hai copii ca ș-altă dată 
S-a făcut alunecuș. 
 
Dragul nostru Moș Crăciun 
Se gătește azi de drum: 
Pune-n sac, pentru copii, 
Dulciuri, dar și jucării. 
 
Multe scrisori a primit 
Și știe ce și-a dorit 
Fiecare copilaș 
De la sat sau din oraș. 
 
Lui Mihai – o săniuță, 
Un cățel lui Iliuță, 
Ursuleț pentru Alina, 
Iar lui Gabi..... A! Mașina. 
 
Spiridușii îl ajută. 
Sania e lustruită, 
Renii toți sunt pregătiți 
Și așteaptă fericiți 
 
Să pornească astă seară 
La toți copii din țară, 
Să le ducă ce-au dorit 
Sub bradul împodobit. 
 

Iată, soarele-a apus! 
Sacu-n sanie e pus, 
Iară Moșul spune-acum: 
-Haideți, reni, pornim la drum! 
 
Însă, vai, ce s-a-ntămplat! 
Sania i s-a stricat! 
Cum s-ajungă, în Ajun, 
Dragul nostru Moș Crăciun, 
 
Ca să-I facă fericiți 
Pe acei copii cuminți? 
-Vai de mine! Cum ajung? 
Că n-am timp și drumu-I lung! 
 
-Știu! Spune un spiriduș. 
Am văzut pe derdeluș 
Și pe orișicare stradă 
Oameni făcuți din zăpadă. 
 
O să merg acum în zbor 
Ca să le cer ajutor 
Și cred că vom reuși 
Să ajungem la copii. 
 
Asta când au auzit, 
Spiridușii s-au grăbit 
Să-l ajute pe Craciun, 
Moșul nostru drag și bun. 
 
Când copiii s-au sculat 
Și sub brad au căutat, 
Au găsit tot ce-au dorit. 
Moșul este fericit! 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Terme Alexandra, profesor de limba și literatura română, 
Școala Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău, județul Bihor 

  
Plecând de la ideea că școala înseamnă acasă, iar acasă este prima școală, pot afirma că 

familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiiilor. O bună colaborare între 
şcoală și familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine rolul şcolii, acela de a fi 
principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie un aliat, un colaborator 
sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. Atât școala cât și familia sunt 
responsabile de transmiterea valorilor, de dezvoltarea autonomiei copilului, transmiterea 
cunoștințelor și învățarea responsabilităților. Cooperarea profesor-părinte este întotdeauna în 
beneficiul elevului. Școlaritatea este o etapă deosebit de important și dificilă având implicații 
profunde în evoluția unui copil.  

 În cadrul şcolii noastre colaborarea cu părinţii a presupus întotdeauna o comunicare eficientă 
, aceştia fiind implicaţi activ în toate aspectele procesului instructiv-educativ de la învăţătură, 
frecvenţă, ţinută, comportament și până la activități extrașcolare. Deși părinţii nu pot forma un grup 
omogen şi de cele mai multe ori ei nu îşi identifică problemele sau nu au încredere să ceară sprijin 
în rezolvarea lor , aceștia s-au implicat permanent, fiind parteneri activi în desfăşurarea unor 
programe care s-au derulat în cadrul şcolii noastre : Școala Altfel, Săptămâna Educației Globale, 
acțiuni de voluntariat, serbări școlare. Am fost împreuna în excursii, am pregătit elevi pentru 
diferite concursuri și olipiade, am susţinut programe artistice, care au permis acestora să vadă 
manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au avut un 
impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt 
ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea față de şcoală. O activitate reușită 
cu ajutorul și directa implicare a părinților a fost participarea la specatoculul de colinde de la 
Oradea, unde câțiva dintre elevii școlii, alături de doamnele învățătoare, doamna director și părinți 
au participat la concursul de colinde, îmbrăcați în costume populare, desfășurând o activitate 
deosebită. 

Implicând constant părinții în activitățile școlare am concluzionat că există o relaţie 
fructuoasă între şcoală şi familie cu unii părinţi, dar şi o relaţie bună, care poate şi trebuie 
îmbunătăţită cu alții, iar activităţile de remediere desfăşurate săptămânal sunt bine venite având un 
rol important în recuperarea elevilor rămaşi în urmă la învăţătură. Atunci când cele două medii 
educaționale ( școala și familia) se completează și se susțin , ele pot asigura într-o mare măsură o 
bună integrare a copilului în activitatea școlară, dar mai ales în viața socială. 
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Profesor sau părinte? 
Nici nu contează atâta timp cât îi oferim educaţie, siguranţă, fericire. 

 
Terteci Maria, profesor Şcoala Gimnazială Sînandrei,  

structura Şcoala Gimnazială Carani 
 
Societatea actuală se află într-o continuă transformare, iar acest aspect produce o serie de 

consecinţe şi asupra sistemului educativ. Copiii de astăzi sunt diferiţi de cei de ieri, dar acest lucru 
nu trebuie catalogat a fi negativ. Cert este că noi, dascălii zilelor noastre, trebuie să ne adaptăm 
acestor situaţii în aşa măsură încât elevii să se simtă confortabil pentru a putea recepta noile 
informaţii transmise. Pentru rezultate optime cu aceşti copii extrem de atenţi la detalii şi deosebit de 
selectivi este nevoie ca şcoala să le inducă ideea de încredere, de diveristate, chiar şi de familie. 
Acestui elev pretenţios nu poţi să i te impui, ci trebuie să îl câştigi deoarece astfel îl poţi implica 
într-o serie de activităţi pentru a căror îndeplinire va depune, nu doar efort, ci şi dăruire. Aici 
intervine relaţia de parteneriat dintre şcoală şi părinţi, conlucrând aceşti doi factori îi pot oferi 
educabilului cel mai favorabil context de dezvoltare. În plus, i se insuflă sentimentul că atât şcoala, 
cât şi familia îl implică într-o serie de activităţi de învăţare plasate între drepturi şi obligaţii. 

A fi părintele copilului pe care noi îl învăţăm este la fel de solicitant. Acesta este şi motivul 
pentru care parteneriatele între şcoală şi părinţi sunt necesare. Astfel se reuşeşte o îmbinare perfectă 
a punctelor tari ale celor doi factori: ideea de susţinere, din partea părinţilor şi ideea de inducere a 
sentimentului de responsabilitate, din partea şcolii. Prin activităţile extraşcolare în care sunt 
implicaţi părinţii, elevii învaţă că şcoala îi poate promova în faţa familiilor lor, şi de ce nu şi in faţa 
lor înşişi deoarce învaţă să se aprecieze. Nu o singură dată am văzut părinţi cu lacrimi în ochi 
bucurându-se că au descoperit un talent al propriului copil sau copii radiând de fericire că părinţii 
şi-au făcut timp pentru a-i urmări în timp ce dansează sau cântă. Fie din neglijenţa unor părinţi cu 
servicii prea solicitante, fie din cauza timidităţii copiilor sau a temerii de a nu fi penibili, adeseori 
elevii nu au curaj să îşi susţină talentul de faţă cu familia. Mai mult, sunt elevi care nu se simt în 
largul lor atunci când părinţii sunt de faţă când oferă un răspuns legat de şcoală; de exemplu, dacă 
lucrează cu un meditator sunt iritaţi de prezenţa rudelor în aşa măsură încât evită să răspundă în 
prezenţa acestora chiar dacă într-un alt context ar oferi respectiva rezolvare a cerinţei fără niciun fel 
de problemă. Conlucrând părinţii şi profesorii pot anula toţi aceşti factori care cauzează diversele 
blocaje suferite de elevi. 

Pentru soluţionarea unor asemenea situaţii şcoala şi părinţii trebuie să interacţioneze, iar 
serbările şcolare sunt cele mai frecvente modalităţi abordate. O serbare şcolară constituie o 
posibilitate ca dascălul să-şi demonstreze talentul de manager al clasei sale. În plus, reuşita 
spectacolului său depinde şi de implicarea părinţilor deoarece, de cele mai multe ori, elevii au 
nevoie de costume sau de diferite materiale pentru a performa în cadrul activităţii extraşcolare. 

De asemenea, ieşirile în natură reprezintă o altă posibilitate de apropiere dintre şcoală şi 
părinţi. Un picnic, o plimbare cu bicicleta sau de ce nu chiar desfăşurarea unei lecţii de literaturăcu 
tema naturii în aer liber reprezintă momentul în care elevul se află în grija a doi prieteni diferiţi, 
într-un mediu diferit şi nou. 

Educarea unui copil constituie un proces complex care nu se rezumă doar la părinţi sau doar 
la şcoală, şi nici nu se poate defini doar prin ce ne învaţă şcoala sau ce ne învaţă familia. Educaţia 
semnifică îmbinarea formalului şi nonformalului în procente potrivite. Potrivite de cine? De tine cel 
dăruit cu deosebitul talent al educatorului de suflete, de trupuri, de oameni. 
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FAMILIE-ȘCOALĂ 
 

 Prof. ȚIGĂNELE DIANA 
COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC ,, THEODOR COSTESCU’’ 

Prof. ȚIGĂNELE DIANA 
 
Profund modificat de evoluţiile tehnologice şi sociale, de urbanizare, de multiplicarea 

obiectelor tehnice, de o schimbare a condiţiei femeii în viaţă şi în cuplu, de mobilitatea crescândă a 
locurilor de muncă, de constrângerile orare ale adulţilor, mediul înconjurător este determinat să 
răspundă tot mai dificil nevoilor de spaţiu, de acţiune, de joc ale copiilor. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici 
măcar politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa 
unor modele de urmat îi pun pe adulţi în dificultate ca părinţi. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa natura 
acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor 
şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Şcolaritatea este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia copilului. 
Acest moment îi prinde nepregătiţi pe marea majoritate a părinţilor iar comportamentul familiei 
intervine astfel de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce poate să conducă pe o cale 
greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a acestuia. 

Toţi adulţii care fac parte din viaţa unui copil (părinte, bunic, profesor) ar trebui să înţeleagă 
că acesta aşteaptă de la ei să-şi amintească şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre 
care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 
în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
1. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
2. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
3. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
4. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 
5. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii 

lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE 
 

Liceul Tehnologic Matei Basarab Strehaia 
Prof. ȚIGĂNELE IULIAN-NICUȘOR 

 
Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 

gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 
la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 

Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de 
învăţare pentru copil prin: multitudinea obiectivelor pe care le vizează, strategiile didactice utilizate, 
materialele didactice folosite. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. 
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulţi părinţi să asiste la acest tip de activitate, este bine 
să desfăşurăm proiectul pe parcursul unui an şcolar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua 
porţilor deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în 
acel context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, 
faţă de profesor, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are 
alături nu numai acasă. 

Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi 
educaţionale concrete. Este foarte bine când organizăm astfel de activităţi la care să participe şi 
părinţii copiilor. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate 
cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri 
publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi 
invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi de 
a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte 
viaţa şcolii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 

1393



ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de 
două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a 
copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

Prof. Înv. Preșc. TIRON Gina Lăcrimioara 
 
 Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de gradinar de suflete umane, 

de calauza a celor mai curate si mai pline de energie mladite"(D. Almas).Sa-i învatam pe copii sa 
pretuiasca si sa respecte obiceiurile și traditiile în care s-au nascut, sa-i învatam sa iubeasca 
meleagurile natale, portul românesc și pe români.Sa le sădim în sufletaceste elemente definitorii ale 
identitatii neamului românesc fara de care nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem de fapt 
noi românii pe acest pamânt.Sa-i ajutam pe copii sa înteleaga imensitatea tezaurului nostru folcloric 
încare arta populara româneasca este o minunata oglinda în care se reflecta cu cea mai mare 
intensitate frumusetea României, istoria și mai ales sufletul neamului. În calitate de educatori 
suntem obligați să facem din creatia noastră populară o carte de vizita cu care să batem laportile 
cunoasterii si cu care vom fi primiti si apreciati fars îndoiala oriunde în lume.În furtunile veacului 
obiceiurile si traditiile stramosesti au ramas neclintite pastrând valori autentice ale culturii populare 
traditionale. 

 Copiii se lasa îndrumati și pot fi modelati în așa fel încât pe fondul lor afectiv să se așeze 
elementele cunoasterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuante, ce vor îmbogati 
substanța viitoarei activitati individuale și sociale.Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare 
eveniment important din viata poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbraca în 
aceste împrejurari și terminând cu cântecele, dansurile și strigaturile nelipsite de la aceste datini, 
izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască și să le adune în manunchi pentru a le dărui 
din nou. 

 Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbarilor cu prescolarii 
reusim să înfrumusetăm viața copiilor, îi ajutam să cunoască tradițiile românesti și rolul important 
pe care-l au în viata oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste traditii au dăinuit peste 
timp. 

 Prin continutul serbarilor îi ajutam pe copii să înteleaga mesajul și continutul acestor 
obiceiuri populare, adaptându-le particularitatilor de vârsta si aptitudinilor artistice individuale. Cu 
acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasa a cântecului, dansului, poeziei,povestilor, 
glumelor, proverbelor, zicatorilor sistrigaturilor a unor evenimente traditionale - Craciunul, Paștele, 
Moș Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și bogăția folclorului, 
diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românesti, armonia limbii române. 

 La vârsta preșcolară sunt greu de înteles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, 
Paște. Noi educatoarele încercam să transmitem din generatie în generatie, portul, graiul, obiceiurile 
si datinile asa cum le-am mostenit de la străbuni.  

 O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor românesti o constituie 
serbările. Ele sunt unizvor de bucurii și satisfacții care creeaza copiilor o stare de buna dispozitie 
favorabilă atât dezvoltarii psihice, fizice cât și estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite roluri; 
cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau perfectionându-și o 
serie de abilitati artistice.  

 Serbarile au o importanta deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, 
transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregatesc împreuna și depun eforturi sustinute pentru 
realizarea unui scop comun, reusita serbării. Astfel, pregătirea și participarea la serbări este actiunea 
în care copilul se obisnuiește să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

 Serbarile aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, creaza o atmosfera plină de 
placere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor și traditiilor în serbarile prescolare am pornit de la 
ideea ca nu exista un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educational ca serbările școlare. Pentru copii ele reprezinta o distracție veselă, plăcută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi manunchiul bucuriei de-a lungul unui sir întreg de repetiții. 
Învatând copiii să desfășoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicam în interpretarea unor roluri 
pe care le joacă cu placere:capra, ursul, sorcova, colindatul. Prin interpretarea rolurilor și pregatirea 
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decorurilor pentru diversele "spectacole" urmarim atât un efect artistic cât și pedagogic, cautând un 
imbold pentru a trezi la copii dorinta de a cunoaste și pastra traditiile.  

 Sensul unui spectacol va depinde de :calitatea lui, de folosirea adecvată a costumațiilor și 
decorurilor,de participare afectiva a copilului.Când bat la portile sufletului Sfintele Sarbatori, ne 
bucuram împreuna cu copiii de neasemuita frumusețe a datinilor stramoșești și scoatem din 
comoara inimii și din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și 
costumul popular specific sărbătorilor. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin ornarea și 
decorarea cu elemente specifice. 

 Daca jocul si cântecul nu este trait, nu poate pune în rezonantacorzile sufletesti ale fiintei 
umane.Când priviti o serbare cu obiceiuri stravechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, 
gândiți-vă ca priviți un moment, oglindă și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o 
datorie și o onoare. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN’’ 
 

Prof.pt.înv.preșcolar: Mif Delia Emilia 
Grădinița cu Program Prelungit Nr.2-Aiud 

Prof.pt.înv.preșcolar: Dîrlea Grațiela Raluca 
Grădinița cu Program Prelungit Nr.2-Aiud 

 
MOTTO: 
„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” (E. Ionesco) 
ARGUMENT: 
 Sărbătorile românilor sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească, un prilej de a fi 

mai buni. Tradiţiile trebuie păstrate şi predate generaţiilor care urmeză. Copiii, iubesc sărbătorile 
naţionale pentru că îşi îmbunătăţesc cunoştinţele prin aflarea mai multor poveşti, legende despre 
trecutul neamului nostru. Totodată le plac şi mai mult sărbătorile creştineşti nu numai pentru latura 
lor religioasă, ci şi pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, Moş Crăciun, simbolul 
mărţişorului şi iepuraşul care aduce cadouri şi de aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim 
în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni. 

Analizând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi 
intelectuale întâlnite zi de zi, se constată nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze atât pe 
preșcolari în realizarea unor creaţii artistico-plastice proprii, să le cultive sentimentul „frumosului”, 
cât şi pe părinţi.  

Grădiniţa, şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a 
fiecărui preșcolar, stimulându-i în căutarea şi descoperirea aptitudinilor, intereselor, talentelor 
acestora, cultivându-le simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse.  

Spiritul de echipă, colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate 
prin activităţile din cadrul proiectului care vor implica preșcolari, cu potenţial creativ, dar şi părinţi 
acestora, precum şi alte cadre didactice. 

SCOPUL PROIECTULUI 
- valorificarea potenţialului creator al copiilor și părinților/bunicilor, privind capacitatea 

acestora de a realiza lucrări artistico-plastice, cât mai estetice, alături de copii, dându-și frâu liber 
imaginației creatoare. 

OBIECTIVE:  
 - ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să 

valorifice disponibilităţile şi abilităţile copiilor în diverse domenii ; 
 - sǎ-și dezvolte dragostea pentru frumos, apelând la cunoștințele creative și artistico-plastice 

ale părinților;  
 - să-și dezvolte dragostea pentru tradiții și obiceiuri de Crăciun, interpretând alături de copii 

lor: poezii și cântece pentru Moș Crăciun; 
 - să încurajăm părintele și copilul în dezvoltarea potențialului creativ, prin exprimarea 

independentă a opiniilor şi stărilor sufleteşti proprii şi motivarea acestora; 
 - să manifeste interes şi să participe activ la desfăşurarea activităţii, stimulând astefel și 

comunicarea dintre coechipieri.  
ACTIVITĂȚI PROPUSE: 
Privind preşcolarii: 
- analizarea critică a unor situaţii diverse, exprimându-şi punctul de vedere; 
-  exprimarea prin limbajul plastic, a unor sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de 

tema propusă; 
- Stabilirea unor relaţii strânse de comunicare și de muncă în echipă, prin derularea în 
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comun a unor evenimente, copil-părinte; 
- manifestarea unei atitudini pozitive faţă de copiii/oamenii, aflaţi în dificultate; 
-  participarea activă şi afectivă la sărbătoarea Crăciunului ; 
- realizarea unei expoziţii de desene/picture/colaje, realizate împreună cu partenerii lor, 

părinții . 
Privind cadrele didactice : 
- familiarizarea cadrelor didactice cu noi strategii şi stiluri manageriale de proiect şi 

parteneriat; 
- abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educative, care să 

motiveze copilul în procesul de ocrotire şi întrajutorare a celorlalţi; 
Privind partenerii : 
- conştientizarea părinţilor şi a celorlalţi factori educative, de rolul lor în dezvoltarea şi 

educarea copiilor; 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sălile de grupă a Grădiniței  
PARTICIPANŢI: - preşcolarii grupelor mici, mijlocii și mari, ai unității noastre (78 de 

copii); 
-  cadre didactice, părinți, bunici 
 MIJLOACE MATERIALE NECESARE PENTRU PREGĂTIREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: -diplome, dulciuri; 
 -hârtie de scris, creioane colorate, baloane, , coli mari albe, acuarele; 
RISCURI: 
- neparticiparea tuturor copiilor implicaţi; 
- implicarea insuficientă a partenerilor de proiect; 
POSIBILITĂȚI DE PROMOVARE: pliante, invitații, scrisoarea de intenţie 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 
- dezbateri 
- picturi pe coli albe mari 
- expoziţie de lucrări 
- fotografii/filmări 
 - program artistic 
METODE DE EVALUARE: expoziţii, afişe, fotografii, cadouri de la Moș Crăciun. 
CRITERII DE EVALUARE: originalitate, creativitate, culoare, dynamism, competitivitate 
REZULTATE AŞTEPTATE 
- stimularea creativităţii şi a activităţii în grup; 
- realizarea unei atmosfere de prietenie si colaborare pentru copii: program artistic, dansul 

,,Crăciunițelor”, colinde, activităţi artistico-plastice; 
- oportunitatea derulării parteneriatului şi în anul şcolar. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATELOR 
ŞCOALĂ - FAMILIE 

 
Tocaciu Diana Mădălina 

Şcoala Gimnazială Ne. 1 Luduș 
  
Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită coalizarea energiilor și 

unirea efortului tuturor partenerilor și care trebuie considerat un element legitim al procesului 
educativ, element care influențează dezvoltarea și activitatea de învățare a elevilor. Parteneriatele cu 
familia ating un maxim de eficiență și contribuie la obținerea unor beneficii pe termen lung atunci 
cand sunt comprehensive si bine planificate. 

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni 
organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru 
ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala 
dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie 
de activităţi de susţinere în afara clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii 
dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale şcolii merg pe 
linia cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme 
specifice(cabinete de logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau 
pentru profesori. La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin individualizat 
şi de grup pentru copii, părinţi şi profesori. Specialiştii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să 
aibă experienţă didactică şi pregătire specială în domeniul psihopedagogiei. 

Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la 
stucturile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai 
mult sau mai puţin speciale. Pentru realizarea unor şcoli eficiente în care toţi elevii să înveţe şi să 
fie valorizaţi, pachetul de resurse pentru profesori trebuie să includă următoarele: profesorii trebuie 
să fie interesaţi ca toţi elevii să înveţe; profesorii să îşi cunoască foarte bine fiecare elev; 

elevii trebuie să fie ajutaţi să înţelegă ceea ce încearcă să înveţe; clasele trebuie astfel 
organizate încât elevii să fie permanent ocupaţi. 

Profesorii eficienţi îşi ajută elevii dacă: accentuează scopul învăţării, oferă diversitate şi 
opţiuni variate elevilor, sunt refexivi şi se spijină permanent pe evaluarea prin mijloace variatea 
procesului instructiv-educativ, utilizează flexibil resursele din şcoală, dar şi resursele comunităţii, 
cooperează cu toţi ceilalţi colegi şi agenţi educativi. 

Școlile eficiente încurajează pe fiecare profesor în parte, oferindu-i :conducere efectivă, 
încredere, sentimentul de optimism, sprijin, preocupări privind continua perfecţionare a 
curriculumului, metode variate de control ale progresului înregistrat. 

Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinţilor în activitatea şcolară a 
copiilor: 

 dimensiunea relaţiei părinte-copil, vizând controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al 
temelor, ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea temelor şi, în general, în îndeplinirea sarcinilor şi 
suportul, respectiv susţinerea morală şi materială a activităţii şcolare acopilului; 

 dimensiunea relaţiei familie-şcoală – care se referă, în principal, la alegerea filierei şi 
unităţii şcolare şi la contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii instituţiei şcolare, cadre 
didactice şi administratori. 

 Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul formal al 
negocierilor dintre administraţia şcolară şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare a 
părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare, orarelor, exigenţelor cadrelor didactice sau 
în cadrul informal alunor excursii, vizite, ieşiri ale elevilor la diferite activităţi sportive 
serbări,aniversări etc. Ele îmbracă, însă, şi forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al 
unor întâlniri programate la iniţiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al 
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întâlnirilor, mai mult sau mai puţinîntâmplătoare, la ieşirea din şcoală sau în diferita spaţii publice, 
al telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul elevilor. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte active. 

Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia 
valorizării şi aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă 
familia este mediul de dezvoltarea primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le 
dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu 
înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul 
afectiv cel mai viabil de securitateşi stimulare. 

 Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 
individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 
mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă 
copilul.Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care au un potenţial important de 
influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv,cât şi în sens negativ. Cele mai importante relaţii 
sunt: relaţiile dintre profesor şi elev, relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre 
profesori şi specialişti care sprijină şcoala, dintre profesori şi personaluladministrativ al şcolii), 
relaţiile dintre profesori şi părinţi, relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu 
părinţii şi profesorii (lucrul în echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea 
copilului. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele două instituţii 
sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, 
păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt 
stimulate de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, 
afective şi culturale. Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul 
economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din 
punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă.Majoritatea 
părinţilor,inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se dovedesc a fi departe de a accepta 
ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor educative şcolii. Părinţii pot fi 
parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot da informaţii 
preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările,neîncrederile, pasiunile 
elevilor. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca : părinţii să fie priviţi ca 
participanţi activi, care pot aduce o contribuţiereală şi valoroasă la educarea copiilor lor, părinţii să 
fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii, să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile 
date de părinţi referitoare la copiii lor, să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în 
completarea informaţiilor profesionale, responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
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IMPORTANṬA ACTIVITAṬILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINṬII 

 
Prof. înv. primar: TODERAṢ DOMNICA 

Ṣcoala Gimnazială Poieni-Solca, judeṭul Suceava 
 
„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd 

imediat. Şi-i arată elevului că a observat !... 
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele 

nesuferite. 
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” 
- Helen Exley – 
După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, 

alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare 
pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. 

Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai 
strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul 
părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 

Este greșită concepția unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala 
și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește 
eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul 
comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate.  

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătăți performanța și modul de lucru. Observarea 
sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a 
problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora permite 
adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi 
problemele deja instalate.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
școlii cu aceasta (serbări școlare, lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul 
elevului). 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
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eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de 
două ore, timp în care se lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a 
copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care 
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru 
părinţi. Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi 
împărtăşească din experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale 
oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în 
relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viaţa 
copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie în parte. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea mai multor programe care s-au derulat în 
cadrul şcolii noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de 
activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de 
factor răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor 
activităţi extraşcolare. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe 
artistice, care au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. 
Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de şcoală. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes,produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este 
bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este 
COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar Țarălungă Elena 

Școala gimnazială ,, Dimitrie Sturdza’’ Tecuci , jud. Galați 
 
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 

este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia 
parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă 
şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea 
idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este 
îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară. 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
or icât de competenţi ar fi educatorii. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa 
lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este 
diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie 
pregătit corespunzător. 

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. 

 Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei 
interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, 

atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a 

cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este 
extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul 
le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, 
familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul 
în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele 
necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor 
limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să 
fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de 
rezultatele acestuia. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este 
copilul nostru şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel 
să-l motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să  

ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care 
conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la 
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realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul 
şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. 
Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are 
şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale 
celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea 
fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
 introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
 oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
 creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
 îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină 

partener, să joace unele roluri sociale; 
 îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea 

mediului de existenţă; 
 stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra 

dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate.  
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
 ajuta profesorii în munca lor; 
 perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; 
 îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar; 
 îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
 dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor; 
 conecta familiile cu membrii şcolii; 
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 

aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală –familie enumeră patru 

motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 
- părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor; 
- învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se 

petrece în afara şcolii; 
- cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale 

elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente al e 
părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala; 

- grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au 
dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 
părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar 
secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală 
asupra educaţiei copiilor. 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă 
acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

  
BIBLIOGRAFIE:  
• Claff, Godfrey – Parteneriat şcoală – familie – comunitate, ghid pentru cadrele didactice, 

ediţia a II-a, E.D.P., R.A., Bucureşti, 2007;  
• Molan, Vasile – Managementul şcolar, Bucureşti, Editura Credis, 2003 
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Magie și bucurie 
 

Prof. Țăran Steluța Loredana 
 
 Odată cu sosirea lunii decembrie parcă totul începe să se transforme în 

feerie,magie,bucurie. Toate lucrurile și evnimentele încep să fie percepute prin prisma 
sărbătorilor de iarnă care se apropie cu pași repezi. 

 Vine Crăciunul! Ce semnificație are această sărbătoare? Privind în jur, la goana oamenilor 
în preajma acestor sărbători ,observăm că majoritatea nu realizează care este scopul acestei 
sărbători și de fapt nu cunosc cine este Sărbătoritul. 

 Da, alergăm după brazi, cadouri, luminițe, podoabe, cozonaci și vin, dar inimile noastre ar 
trebui să fie pline de bucurie și pace, deoarece Crăciunul este despre intervenția lui Dumnezeu în 
viața noastră obișnuită. Isus este Sărbătoritul ,cadoul trimis din cer ,Hristosul născut în 
dezamăgirile și eșecurile noastre. 

 Împreună cu elevii mei am hotărât să punem accentul pe adevăr și plini de bucurie să 
răspândim vestea bună altor suflete care se găsesc în momente mai puțin favorabile din punct de 
vedere moral dar și material. 

 Am hotărât să ducem vestea bună a Nașterii Mântuitorului dar și darurile materiale 
adunate de către elevi,unor familii nevoiașe din orașul nostru și din satele din apropiere.Bucuria 
copiilor și părinților a fost imensă și inimile noastre au fost cuprinse de mulțumire și împlinire. 

 Pe lângă această acțiune am dorit să aducem vestea bună și în școala noastră, astfel că am 
organizat un program special, dedicat întregului personal didactic , elevilor și părinților. 

Programul nostru îl are în centru pe Pruncul născut în ieslea Betleemului,pe Împăratul 
Împăraților,pe Prințul Păcii.Prin colindele și minisceneta noastră,am dori să transmitem celor din 
jur bucurie, pace, iubire, credință și nu în ultimul rând speranță. Atunci când îl avem în 
inimile noastre pe Pruncul Isus,toate aceste sentimente și stări sufletești pot fi simțite în noi și în 
jurul nostru. 

Închei cu un gând, transmis prin intermediul unor versuri, foarte dragi sugfletului meu : 
“ Vă bucurați în Domnul, cântați, cântați popoare 
Și tot pământul astăzi să fie-n sărbătoare 
Căci din iubire Sfântă în Prunc azi s-a-ntrupat 
Acel din nemurire, Mesia Înpărat!” 
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Serbările școlare - mijloc de stimulare socioafectivă 
 

prof. înv. primar Țepeș-Ciucan Livia-Mariana 
Școala Gimnazială Nr.1 Bicazu Ardelean 

 
Serbarea şcolară (sau orice fel de activitate literar-muzicală) vizează dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii copilului, formarea personalităţii sale autonome şi 
creative, constituind o formă de receptare a literaturii, teatru, muzică şi pentru artă în general. 
Prin astfel de activităţi extracurriculare urmărim descoperirea unor talente în arta interpretării 
scenice, cultivarea aptitudinilor elevilor, formarea unor priceperi de punere în scenă a unui 
spectacol, dezvoltarea sensibilităţii artistice, cultivarea intersului pentru literatură.  

 „A şti să citeşti cum se cade un rol, nu este aşa de uşor. Pentru a atinge acest scop, textul 
trebuie studiat îndelung. E nevoie să împărtăşeşti cu autorul înaltul sentiment care i-a umplut 
sufletul, trebuie să simţi adânc orice cuvânt al lui.” (Gogol) Dar o asemenea operaţie nu este 
posibilă fără respectarea unor condiţii de ordin tehnic. Astfel, trebuie stabilite şi respectate 
diferite pauze: cele gramaticale marcate prin semne de punctuaţie şi cele logice. De semenea, 
importante sunt şi pauzele psihologice, care separă părţi din text, diefrite ca dispoziţie afectivă. 
Ele dau viaţă interpretării. Alte condiţii de ordin tehnic sunt: folosirea corectă a accentului logic, 
ritmul, pronunţia, precum şi mimica şi gestica.toate dau pregnanţă şi relief hotărâtor.  

Serbarea şcolară este abordată cu entuziasm de elevii talentaţi tocmai pentru că 
îndeplineşte unele funcţii specifice care o deosebesc de o oră obişnuită: 

- Funcţia de loisir (de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber); 
- Funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale cultivându-se solidaritatea şi 

cooperarea); 
- Funcţia formativă (interiorizarea valorilor estetice şi spirituale); 
- Funcţia vocaţională (care face posibilă realizarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor). 
Serbările: 
 Contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al 

copiilor; 
 Îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente 

neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior; 
 Contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui copil şi al întregului colectiv 

prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune; 
 Favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul desfăşurării repetiţiilor; 
 Trezesc în copil energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge dificultăţile întâlnite, 

de a-şi stăpâni timiditatea; 
 Cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă, de acţiune iar pregătirea serioasă 

contribuie la stimularea interesului pentru munca făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu 
conştiinciozitate; 

 Educă gustul pentru frumos prin realizarea estetică a numerelor din program, armonia 
întregului spectacol, calitatea acompaniamentului muzical şi al costumelor; 

 Constituie un liant puternic între cadrul didactic şi elevi prin cunoaşterea reciprocă. 
 Pentru reuşita unei serbări, trebuie să avem în vedere următoarele: 
 Însemnătatea evenimentului sărbătorit şi necesitatea unei munci disciplinate şi 

consecvente pentru rezultatele finale; 
 Atmosfera din timpul repetiţiilor să îmbine voia bună şi seriozitatea: indicaţiile şi 

lămuririle să fie scurte şi clare; 
 Să fie antrenaţi şi părinţii sau alţi colaboratori (scriitori, oameni de cultură, ziarişti, 

istorici); 
 Toţi elevii clasei să fie mobilizaţi să participe efectiv la pregătirea şi susţinerea 

spectacolului, fiecare primindu-şi rolul potrivit înclinaţiilor; 
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 Să se combată cu tact nu numai tendinţa de vedetism al celor mai talentaţi, dar şi 
timiditatea celor mai puţin dotaţi; 

 Conţinutul serbărilor: 
 Tematica să conțină puternice valenţe educative care să favorizeze cultivarea cu 

precădere a unor sentimente sau a unor trăsături de caracter; 
 Lucrările selecţionate trebuie să fie accesibile vârstei şi să corespundă posibilităţilor 

psiho-individuale ale copiilor; 
 Programul să nu fie încărcat (serbarea să dureze 1 h – 1 ½ h) altfel devine plictisitoare; 
 În alcătuirea programului să se ţină seama de datinile şi obiceiurile locale, trecutul 

istoric, specificul ţinutului, interesele copiilor; 
Serbările şcolare răman întotdeauna momente de bucurie si prilej de manifestare inedită al 

talentului nativ al copiilor in fata parintilor si admiratorilor emotionaţi. Participarea la serbarea 
clasei îi unește pe copii, îi ajută să se împrietenească, se formează optimismul, încrederea în 
propriile forțe, se cultivă trăiri afective şi emoţionale, se formează trăsaturi pozitive de voinţă şi 
caracter. Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viața copiilor. Momentele de intensă trăire, 
aplaudate cu căldură, nasc în sufletul copiilor dorinţa de armonie ce va contribui la conturarea 
personalităţii. 

 Exprimând idei si sentimente prin mijlocirea artei, aceste serbari se adresează afectivităţii, 
sensibilităţii care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor şi generează o 
nesfârsită gamă de emoţii şi sentimente artistice.  

 
 BIBLIOGRAFIE:  
 1. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile 

de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
 2.LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. 

Omfal, Bucureşti, 2007; 
 3. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista 

invatamantului prescolar, 3-4/2006; 
 3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, 

Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
ŞCOALA , FAMILIA ŞI COMUNITATEA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR ŢIC FLOAREA ; 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS - HONDOL 
 
ARGUMENT: Crearea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cunoaştere şi cooperare 

reciprocă între şcoală-familie-comunitate. 
Familia şi Şcoala fac parte dintr-o „familie” mult mai mare şi anume Comunitatea. Fără o 

legătură strînsă de colaborare, cooperare şi cunoaştere între Familie-Şcoală-Comunitate nu se 
poate realiza cu succes procesul educativ al tinerei generaţii. Comunitatea locală are rolul unui 
observator obiectiv care poate să sprijine şcoala şi familia în demersurile lor educative. Acest 
proiect are rolul de a realiza o mai strînsă colaborare între cei trei factori mai sus menţionaţi 
pentru îndeplinirea cu mai mult succes a sarcinilor educative pentru tânăra generaţie. 

OBIECTIVE :  
 Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii; 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor; 
 Stimularea interesului pentru cunoaşterea elevilor; 
 Dezvoltarea creativităţii elevilor; 
 Educarea moral-civică a elevilor. 
DURATA : Ianuarie 2018-Iunie 2018 
GRUPURI ŢINTĂ : Elevii şi preşcolarii Şcolii cu clasele I- IV ,cadrele didactice,părinţi ai 

elevilor; 
reprezentanţi ai comunităţii locale. 
COORDONATORII PROIECTULUI : prof. înv. primar Ţic Floarea. 
ACTIVITĂŢI : Întâlniri protocolare;consultări cu părinţii, elevii, reprezentanţii comunităţii 

locale, 
atragerea de finanţe. 
ÎNTÂLNIRI DE LUCRU : Întocmirea portofoliului proiectului;perfecţionarea programului 

de activităţi comune 
ACTIVITĂŢI SPECIFICE :  
• În domeniul educativ – lecţii, ateliere de lucru, lectorate cu părinţii, întâlniri cu 

reprezentanţii comunităţii locale pe diferite teme de lucru; 
• În domeniul cultural – serbări, expoziţii, vizite, carnaval, concursuri, parteneriate 

educative cu diferite instituţii; 
• În domeniul sportiv-ecologic-turistic – drumeţii, excursii, întreceri, acţiuni de ecologizare 

a unor spaţii. 
REZULTATE : Documente de protocol, referate, proiecte didactice, fişe de lucru, 

chestionare, materiale promoţionale, CD-uri, albume foto, ateliere de creaţie, portofolii. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI 
În cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități : 
1.Familia şi responsabilităţile ei în adaptarea copilului la cerinţele şcolare. Prevenirea 

eşecului şcolar (şedinţe cu părinţii, lectorate). 
2.Organizarea judicioasă a regimului de muncă a copilului în familie – lectorate cu părinţii. 
3.Lectorate cu părinţii pe tema „Legătura directă dintre familie şi şcoală” în scopul 

obţinerii unor rezultate cât mai bune la învăţătură şi în comportare. 
4.Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti – parteneriat cu Biblioteca comunei Certeju de 

Sus, concurs recitare, referate, creaţii proprii ale elevilor, concurs de desene pe teme 
eminesciene, expoziţii, vizită la bibliotecă, prezentare de carte. 

5. 24 Ianuarie – Ziua Unirii  
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6.Necesitatea parteneriatului şcoală-familie- şedinţă cu părinţii, alcătuirea unui program de 
activităţi comune elevi –cadre didactice-părinţi, discuţii în legătură cu activitatea Centrului de zi 
– Certeju de Sus, consilierea părinţilor în legătură cu înscrierea copiilor la centru. 

7.Parteneriat „Corp sănătos, minte sănătoasă, stil de viaţă sănătos” 
Vizite în cadrul dispensarului comunal, activităţi comune pe tema dată, portofolii, postere, 

afişe. 
8.”Flori pentru mama” – serbare şcolară. 
9.”Hristos a înviat!” Activităţi tradiţionale pentru Paşte. 
10.Activităţi de ecologizare a spaţiului din jurul şcolii, plantarea unor pomi, flori. 
11. 9 Mai – Ziua Europei Concurs „Cine ştie mai multe despre Europa”, desene, referate. 
12.Activităţi de pregătire a Cercului Pedagogic la Şcoala Primară Nojag. 
13.Întâlniri între elevii participanţi la proiect-schimb de experienţă între şcoli. 
14. 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului – carnaval, concursuri sportive. 
15. 10 Iunie – Ziua Internaţională a Familiei . 
Dezbatere-lectorat pe tema „Copii fericiţi-familii fericite!” expoziţii de lucrări ale elevilor, 

fotografii. 
16.Festivitatea de încheiere a anului şcolar-serbări şi premierea elevilor. 
 
Bibliografie :  
1. Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, 

Nicoleta Anghel, „Activitatea integrată din grădiniţă”, Ed. DPH, 2008 
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PROGRAM EDUCATIV – SERBARE DE IARNĂ 
GRĂDINIȚĂ 

 
TIT FLORINA LAVINIA 

 
FETELE:  
Văzui lumină-n fereastră, la la la la 
Și intrai în casa voastră 
C- am venit cu voie bună 
Să petrecem împreună. 
STRIGĂ:  
Acasă ești Mărie? 
Că venim în șezătoare! 
Mărie: 
Hai intrați nu stați la sfat, 
Că de mult v-am așteptat! 
Copiii: Se așează pe scaun. 
STRIGĂTURI:  
Câtu-i lumea pe sub soare, 
Nu-i bine ca-n șezătoare. 
Că e joc și e cântare 
Și mai uiți de supărare! 
BĂIEȚII:  
Floricică de pe vale, 
Am venit la șezătoare 
La fete noi ne-om uita 
Dacă știu bine-a cânta! 
BĂIEȚII:  
Acasă ești Florică? 
Că venim în șezătoare! 
Florica: 
Hai intrați flăcăilor 
Că avem nevoie de-ajutor! 
FETELE:  
Feciorii cu pană – n clop 
Nu știe lega un snop 
Tot îl leagă și-l dezleagă 
Până nu-i de nici o vlagă. 
BĂIEȚII:  
La ospăț la veselie 
Toate fetele se-mbie 
Iară vara la săpat 
Nu le poți scula din pat! 
Mărie:  
Hai să râdem dragi copii 
De-ale voastre glume, șotii 
GLUME:  
1. Mămico, te rog să-mi dai un creion și-o hârtie. 
Vreau să-i scriu o scrisoare ursului.  
Păi, tu nu știi să scrii! Ai doar 5 ani! 
Nu-i nimic mamă, nici ursul nu știe să citească!  

2. Copilul de la oraș merge la țară și vede o furcă 
lângă grajd și-o întreabă pe mama sa:  
Mamă, și vacile mănâncă cu furculița?  
 
STRIGĂTURI:  
 Fetele:  
Tot aș hori și-aș cânta 
Cum îi pe la noi iarna 
Că se merge cu furca 
Și se-ndrugă cânepa. 
Băieții: Fetele de pe la noi 
Mândru țese la război 
Când vine duminica 
Mândru-și îmbracă poala. 
GLUME:  
1. Tăticule, de ce-i Marea așa de mare?  
Fiindcă a fost cuminte când a fost mică.  
2. Care sunt ele două cuvinte folosite de copiii 
mici?  
Nu știu.  
Ai ghicit, cuvintele sunt „Nu știu”.  
3. Ce vrei să te faci când vei fi mare?  
Aș vrea să viu omul care fabrică ciocolata să nu 
mă satur.  
4. Prietene, azi noapte am visat că-mi dai o sută 
de lei.  
Bine, prietene, poți să-i păstrezi!  
URARE COMUNĂ … 
 
PROGRAM DE CRĂCIUN: 
COLINDĂ-  
SUS CREȘTINI NU MAI DORMIȚI 
UN COPIL:  
Sculați oameni mai degrabă 
Să colindăm frumos 
Să facem loc în casă 
Copilului Hristos. 
În fiecare casă 
Se-aud colindători 
Să colindăm cu toții  
De-acum până-n zori. 
 
COLINDĂ-  
Steaua sus răsare 
UN COPIL:  
O regină, Maică Sfântă 
Îngerii îți cântă. 
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C- ai născut pe împăratul, 
Peștera i-a fost palatul. 
Maică noi te lăudăm, 
Fiului tău ne-nchinăm. 
 
UN COPIL: 
Roagă-te copile, 
Lui Dumnezeu cel bun 
Să-ți călăuzească pașii 
Pe drumul cel mai bun. 
Dar roagă-te copile 
Cinstit lui Dumnezeu 
Și-l vei simți alături 
De tine tot mereu. 
 
UN COPIL: 
Se cuvine de Crăciun 
Tot omul să fie bun. 
Cei mai mici și cei mai mari, 
Mai ales pruncii școlari. 
Toți pruncii să ne-adunăm 
Să mergem să ne-nchinăm 
Lui Hristos astăzi născut 
 Într-o iesle așternut. 
 
Astăzi s-a născut Hristos 
UN COPIL: 
Colindul te coboară sfânt  
În casa mea Iisuse 
Un cor de îngeri pe pământ 
Din vremurile apuse. 
Colindul se ridică iar 
In fața ta Iisuse 
Cununi de dragoste și dor 
În visurile- mi ascunse. 
 
UN COPIL:  
În prima zi de iarnă, 
La tine vin Iisus 
Să te văd în ieslea sfântă 
Și să-ți cad la picioruș. 
Învață-mă Iisus 
Să merg pe drumul drept 
Să nu m-abat din calea-ți 
Să țin la toate piept. 
 
UN COPIL:  
Steaua, semnul lui Hristos 
Strălucește prea frumos. 
De la stea s-a cunoscut 
 Că Mesia s-a născut. 
 

UN COPIL:  
O, vino iar Iisuse blând, 
Mai bate iar o dată, 
Te-ascult cu sufletul plângând 
Și ușa descuiată. 
 
UN COPIL:  
Din raiul cel luminos, 
A plecat astăzi Hristos. 
Înconjurat de îngerași  
Ca să-și caute sălaș. 
Soare, lună, mii de stele 
Strălucesc mai cu putere, 
Strălucesc de bucurie 
Pentru a Domnului numire. 
UN COPIL: 
În seara sfântă de Crăciun 
Pe drumul nins de lună 
Trei crai cu suflet bun 
Aleargă împreună. 
 
De unde vin? Cum se numesc? 
Ce doruri îi frământă? 
Spre o iesle ei călătoresc 
Și cerurile cântă. 
 
Si cântă-n inimile lor 
Aprinse bucuria 
Azi s-a născut un salvator, 
Azi s-a născut Mesia. 
 
UN COPIL: 
Toată lumea creștinească  
Astăzi să se veselească. 
C- o stea mare s-a ivit 
Acolo sus la răsărit. 
Strălucește cu tărie 
Vestind mare bucurie 
Că veșnicul Dumnezeu 
L- a trimis pe fiul Său. 
 
UN COPIL:  
Alerg la tine Doamne 
Punând cununi de soare  
Pe mâinile-ți micuțe  
și sfintele-ți picioare. 
Alerg la tine Doamne 
și-aduc colind de flori 
Frumoasele colinde 
În prag de sărbători. 
UN COPIL:  
Sosit-a praznicul iară 
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Să ne bucurăm 
Că Iisus din cer coboară 
Să se nască-n Betleem 
Peștera cea luminoasă  
A fost a Domnului casă 
Îngerii cu flori în mână 
Împletesc mândră cunună 
Pe cunună-i scris frumos 
Astăzi s-a născut Hristos. 
 
UN COPIL:  
E noapte, patul e făcut 
Dar cine să se culce? 
Când mama spune de Iisus  
Cu glasul sfânt și dulce. 
Cum s-a născut Iisus în frig 
În ieslea cea săracă 
Când boii peste ei suflau  
Căldură ca să-i facă. 
Cum au venit păstorii de la stână 
Și îngerii din cer cântând 
Cu flori de măr în mână. 
 
UN COPIL:  
În Viflaem acolo jos 
Cerul arde luminos 
Preacurata Maria 
Naște astăzi pe Hristos. 
Naște-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor. 
 
UN COPIL:  
Acest praznic luminat 
Ce cu drag l-am așteptat 
Vă dorim ca să vă fie 
Sfânt prilej de bucurie 
La mulți ani să-aveți folos 
De nașterea lui Hristos! 
COLINDE: 
COLINDĂ: 
Deschide ușa creștine 
 
UN COPIL:  
A bătut la ușa noastră 
Către seară Moș Ajunul 
Să ne-aducă vestea bună, 
Cum că mâine e Crăciunul. 
Am tras repede zăvorul 
De la ușa din pridvor 
Și intrând bătrânu-n casă 
Ne-a urat: „Noroc și spor!” 
 

UN COPIL:  
Moș Crăciun o să ne-aducă 
Astăzi multe jucării 
Dar noi știm cu toți să-i spunem 
Cântece și poezii. 
 
UN COPIL:  
Prin nămeți în fapt de seară 
A plecat către oraș 
Moș bătrân cu-n iepuraș 
Înhămat la sănioară. 
Uite-o casă acolo-n vale 
Cu ferestre luminate 
Moșul s-a oprit în cale 
Cu toiagu-n poartă bate. 
-Bună seara, bună seara 
Iaca vin cu sănioara 
Și cu daruri proaspete, 
Bucuroși de oaspete? 
-Bucuroși, bucuroși, 
Strigă glasul de copii! 
-Moșule, de unde vii? 
-Iaca vin din moși strămoși 
Încărcat cu jucării, 
Pentru voi, iubiți copii! 
 
CÂNTEC: 
Moșule, ce tânăr ești! 
 
Străbunul Moș Crăciun  
Ca-n fiecare an 
Sosește-n sănioară 
Și-n colțul nostru bihorean. 
 
UN COPIL:  
Pe cărări inzăpezite 
Printre vânturi vâscolite 
Moș Crăciun a sosit 
Să-i urăm Bun venit! 
Ochii râd se-ncruntă-a joacă 
Sub sprânceni de promoroacă 
Cine-a fost cel mai cuminte 
Să facă un pas-nainte 
 
UN COPIL:  
Moș Crăciun să trăiești 
Că ai stat să povestești 
Acum iată, te rog bea 
Ceaiul din ceșcuța mea. 
Și mai stai și te dezgheață 
Până-ți pregătesc afară, 
Pentru drum o sănioară. 
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UN COPIL:  
Dragi copii din țara asta 
Vă mirați voi cum se poate, 
Moș Crăciun, din cer de-acolo 
Să le știe el pe toate? 
Uite cum, vă spune badea: 
Iarna-n noaptea cu zăpadă, 
El trimite câte-un înger  
La fereastră ca să vadă. 
Îngerii se uită-n casă, 
Văd și spun, iar Moșul are 
Acolo-n cer la el în tindă, 
Pe genunchi o carte mare. 
Cu culori de-argint el scrie: 
Ce copil și ce purtare 
Și de-acolo știe Moșul, 
Că-i șiret el, lucru mare! 
 
UN COPIL:  
Moș Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeți 
El aduce daruri multe 
La fetițe și băieți. 
 
UN COPIL:  
Moș Crăciun îți mulțumesc  
Și cu drag făgăduiesc  
Ca de-acum mă voi sili  
Sfatul bun al împlinii 
Vom fi harnici și cuminți  
Vom asculta de părinți 
Și la anul să mai vii 
Să ne aduci în sac ce știi 
 
UN COPIL:  
Moș Crăciun e un bunic  
Dar în felul său unic 
Toți copiii sunt nepoți 
Și i-s dragi la fel pe toți 
Băieței cu ochii vii 
Și fetițele zglobii. 
Toți si toate vrând să spună 
Cate-n stele si în lună 
Ghicitori si poezii 
Și povești de la copii. 
El i-ascultă cu-ncântare 
Îi sărută apoi duios 

Dăruind la fiecare 
Darul său cel mai frumos. 
 
COLINDĂ: 
ZURGĂLĂI 
UN COPIL:  
Moș Crăciun că ești bun 
Uite aș dori să-ți spun  
Că la anul când mai vii 
Să renunți la jucării 
Să aduci de vrei în spate 
Multă, multă, sănătate 
Pentru tata si mămica  
Pentru bunu și bunica 
Pentru mine să aduci minte 
Să fiu bun si cuminte  
Și să mă ajuți să cresc  
Ca să scriu și să citesc 
Vreau, când mă voi face mare 
Să aduc la oameni soare 
Și mergând pe-un drum frumos 
Să fiu familiei de folos. 
 
UN COPIL: 
Moșule te rog acum 
Când pornești din nou la drum 
S-aduci saci cu jucării 
Și-alte multe bucurii 
La copii și la părinți 
Că și ei au fost cuminți 
Moșule, tu doar să știi 
Nu-i așa ca-i să mai vii? 
Noi te așteptăm cu drag 
Să ne calci al casei prag. 
 
UN COPIL:  
Acum când Moșul vine 
Cu sacul plin de jucării 
Și cu brăduți din munții noștri 
Ca să-i împartă la copii. 
Toți copiii 
Acum când anul ne desparte 
Și vine Anul Nou 
Copiii veseli vă urează 
La mulți ani, iubiți părinți! 
LA FINAL: 
Colind-Verde cetină de brad  
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Serbare cu fulgi de nea 
 

Prof. Todor Ana-Zoriţa 
Grădiniţa P.N. “Nu mă uita”- 

structură la Grădiniţa P.P. “Palatul Fermecat” Reşiţa 
 

FULG  
Astăzi este o zi mare 
Îl așteptăm cu nerăbdare  
Pe Moș Crăciun să vină 
La noi la serbare. 
FULG 2 
Fiindcă astăzi e serbare 
Și cu toții ați venit 
Noi vă facem o urareȘi vă spunem: Bun sosit! 
 
Dansul fulgilor 
Suntem fulgi de nea 
Ne-a născut o stea 
Peste case și alei 
Curgem veseli, hei! 
FULG 3 
Se coboară acum iarna 
În troiene călătoare 
Așternând peste ogoare 
Lungi cearșafuri de ninsoare. 
Bun sosit drăguță iarnă, 
Bun sosit la noi. 
Ne-aduci frig și veselie  
Dar și jocuri noi. 
FULG 4 
Iarna e o zână albă 
N-are flori și n-are iarbă. 
Are omăt și mielușei 
Și clinchet de clopoței. 
A venit, a venit iarna!”(cântec) 
A venit, a venit iarna 
Pe la uși pe la fereștri 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde și povești. 
Colindăm, colindăm iarna 
Pe la uși pe la fereștri 
Colindăm, colindăm iarna 
Cu colinde românești. 
IARNA 
Sunt IARNA mult dorită 
Sunt IARNA așteptată 
Căci eu aduc copii 
Destule bucurii. 
Aduc fără de veste 
Zăpada ca-n poveste 

L-aduc pe Moș Crăciun 
Așa, ca și acum. 
Astăzi am adus cu mine 
Fulgi gingași și sclipitori, 
Îmi place la nebunie  
Să le fiu eu mama lor. 
FULG 5 
Zâna iarnă ne-a trezit, 
Și-n pași de dans noi am pornit  
Și plutind ușor, ușor 
Am așternut alb covor 
Pe placul copiilor. 
FULG 6 
Noi suntem fulgișorii 
Cei albi și drăgălași 
Și lumea o străbatem  
Cu-ai noștri veseli pași. 
FULG 7 
Noi cu Moșul am venit 
Cu drag la noi l-am poftit 
Spuneți tare, nu șoptiți 
Că altfel voi ne topiți. 
FULG 8 
Bine v-am găsit copii! 
Noi v-aducem bucurii; 
Facem drum de sănioară  
Să ieșiți toți pe afară. 
FULG 9 
Iarna ne-a adus pe noi 
Suntem fulgii mici și moi 
Haideți iute să dansăm 
Pe Moșul să-l bucurăm. 
FULGUL 10 
Alb covor punem pe stradă 
Pentru oameni de zăpadă. 
Și eu sunt un fulgușor 
Am steluțe pe căpșor 
Eu și frățiorii mei 
Zburdăm veseli, dragii mei. 
FULGUL 11 
Luni în șir noi așteptăm 
Momentul ca să plecăm. 
Zâna Iarnă dă semnalul 
Ce îl așteptăm tot anul 
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FULG 12 
Un fulg de nea și-a pus rochiță 
Și mi-a intrat în odăiță 
Mi-am pus și eu rochița mea 
Și-acuma sunt un fulg de nea. 
FULGUL 13 
Noi suntem fulgi uşori de nea 
Plutim, ne legănăm în vânt 
Şi ne-aşternem la pământ, 
Ca să vă daţi cu sania. 
Chiar dacă e frig afară 
Săniuța iute zboară. 
Nu o-ntrece fulgușor 
Ea este prima în zbor. 
 
Săniuţa fuge (cântec) 
 
FULG 14 
Și atunci, încetișor, 
Cernem, cernem dintr-un nor, 
Pe pământ ne așezăm, 
Însă doar trei luni noi stăm 
Fulg de nea, fulg parfumat 
Ce-ai venit înaripat 
Iarna te-a adus la noi 
Ori ați venit amândoi? 
FULG 15 
Azi ninge ca niciodată, 
Câmpul parcă e de vată. 
Fulgișorii cad zglobii 
Haide-ți să-i vedeți, copii! 
FULG 16 
Și eu sunt tot fulgușor 
Iute eu cobor în zbor 

Deși iarna e geroasă 
Îmi place că-i friguroasă 
Ninge, ninge, suntem fulgi de nea 
Cu luciri şi cu sclipiri de stea 
FULG 17 
Eu doar iarna vin să știți 
Fulg frumos să mă numiți! 
Că noi suntem flori de gheață, 
Doar puțin roșii la față. 
FULG 18 
Noi facem pentru oamenii de nea 
Hăinuţe moi de catifea, 
Cât mai frumos voi să-i modelaţi 
Şi-n jurul lor să râdeţi, să cântaţi. 
FULG 19 
Prin aer dansez ușor 
Sunt un mic fulgușor! 
Între cer și glie zbor 
Nici nu urc, nici nu cobor. 
Am prieteni mii și mii 
Și-i îndrăgesc pe copii. 
FULG 20 
Sunt un fulgușor gingaș 
Sunt rece, dar drăgălaș 
Un năsuc vreau să sărut 
Stau puțin și-apoi mă duc. 
Mai sărut și o guriță 
Și-un obraz mic de fetiță. 
Nu mă mai satur de joc  
De nu m-aș topi pe loc. 
C-azi în lume a venit 
Mesia cel mult dorit. 
ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
-UN IZVOR DE DATINI ȘI OBICEIURI- 

 
Prof. Inv. Primar: ȚOGOE LUCIA-MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI 

JUD. GORJ 
 
Pentru noi toți, iarna nu este numai anotimpul zăpezii și al frigului, ci și acela al bucuriilor 

prilejuite de atâtea datini și obiceiuri legate de sărbătorirea Nașterii Domnului. La români 
sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet. 

 Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte,zăpezile bogate şi 
prevestitoare de rod îmbelşugat,colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad dar 
şi de cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o 
atmosferă de linişte si iubire. 

 Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul 
Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard 
de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele pregătite de cu seară. 

 De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai important 
este Crăciunul, considerat ca sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.Oamenii au 
adaptat-o creând tradiţii si obiceiuri conform culturii lor specifice. 

 Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae, iar, dupa traditia populară, aceasta este prima 
zi de iarnă. La romani, Sfantul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce 
ninsoarea scuturandu-şi bărbia. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face 
cadouri celor mici. În seara din Ajun (5 decembrie), parinţii pun în încălţămintea copiilor, pe 
care aceştia şi-o pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi 
obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să ii cumintească, măcar în 
principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în timpul anului. 

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc 
părinţi ,copii, nepoţi, îşi fac daruri,se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu 
credința că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an mai bun și mai bogat. 

 La sate sunt păstrate mai bine tradiţiile și obiceiurile specifice acestei sărbători. 
Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-
zise - cântece de stea, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, 
brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 
ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă 
înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva 
specifice diferitelor zone ale ţării. 

 Pe 20 decembrie în calendarul ortodox se sărbătorește ziua Sfântului Ignat. În această zi 
datina rânduiește să fie tăiat porcul de Crăciun. Pentru că țăranii cred că un porc neînjunghiat în 
această zi nu se mai îngrașă pentru că își visează cuțitul. Nerespectarea acestui obicei poate 
provoca, dupa unii, incidente neplăcute. 

 În Bucovina, în Ajunul Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece 
se crede că sufletele celor răposaţi vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă 
gura cu apă. Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile 
pentru colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile 
şi se împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe 
pereţi se pun şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul 
frământat în noaptea de Crăciun e bun de deochi pentru vite.Se crede că la miezul nopţii, înspre 
Crăciun, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc.   
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 În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. 
Pomul Crăciunului imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu 
elemente ornamentale cumpărate din oraş. 

 Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în 
hârtie colorată, peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole 
albă.  

 În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, 
cete de copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau 
Bună-dimineaţa la Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc 
piţărăi sau pizerei. După credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

 Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umbla cu icoana în ziua de 
Ajunul Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul 
staulului. Oamenii, când se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, 
ci că se cinstesc. Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, 
copiii umblă cu Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

 "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui Iisus 
Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea 
înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Capra, Turca, Brezaia 
fac parte dintre datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în "Descrierea 
Moldovei" că "Ţurca este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi 
scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor". Cu ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii 
începând de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. Vasile până 
seara. Numele de Ţurca, Capra sau Brezaia îl poartă unul dintre tinerii mascaţi. Datina 
împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul "O, brad 
frumos!". La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine 
pe masă de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet 
dintr-o direcţie oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se 
înroşesc, se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă 
datorită funcţiei magice a fierului. 

În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la 
păsări şi la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 

În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana 
pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de 
către dascăli cântând troparul Naşterii Mântuitorului. 

În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au 
certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 

 În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi 
arunci norocul!" 

 În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund 
în ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a 
patra de iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, 
în satele maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri 
pentru a alunga spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe 
spate, la coate şi la genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii 
nopţii. 

În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână 
în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 

 Obiceiurile legate de sarbatori fac parte din cultura traditională a neamului nostru. Este o 
mare bucurie că incă se mai păstrează in unele zone ale țării aceste datini care ne ajută să 
intelegem sărbătorile respective precum și să ne bucurăm împreună de ele. Păstrarea acestor 
datini este o mărturie vie a faptului că avem o conștiință a neamului din care facem parte. 
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Obiceiurile țin de conștiința poporului român pentru că exprimă întelepciunea populară a acestui 
neam, sunt esențe ale bogației noastre spirituale. 
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editura Cartea de buzunar, 2005  
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Importanța activitățiilor educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof.înv.primar: Tolnai Rozalia 
Școala Primară Cristur 

 
 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 

școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în cadre didactice un prieten, un colaborator, un om adevărat, 
care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a 
școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil 
strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-
familie este determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de 
pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne 
bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia. 

 Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 
• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup;  
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii, concursuri, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în 

mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în 
forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! 
”,“ Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite 
de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la 
tema aleasă.  

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării proiectelor educative am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar 
în alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în 
funcție de nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie 
susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, 
permanentă între profesor, părinte şi elev. 

 Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi 
chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, 
atunci când am organizat târguri de prăjituri, de mărțișoare. 

Împreună cu copiii am elaborat o hartă a proiectului, pe care am expus-o în sala de clasă şi 
am compus o scrisoare către părinţi, informându-i despre proiectul nostru şi rugându-i să 
colaboreze cu noi şi să participe la acţiunile noastre. 

Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat 
școală-familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în educarea elevilor” 

Durata: - se va derula pe tot parcursul desfășurării proiectului ”Părinții din nou la școală” 
Pateneriatul urmărește: 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente 

adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor; 
• Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului; 
• Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia 

în educația copilului; 
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• Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale 
(familie, școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.). 

 Orice activitate educativă care favorizează dezvoltarea personală, psihologică a elevului 
este benefică în activitatea de predare-învățare. 
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ROLUL PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE  
ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ 

 
Profesor Înv. Preşcolar: Toma Aurica 

Educatoare: Mihăilă Irina Paula 
Grădiniţa Nr. 185, Sector 5, Bucureşti 

 
Funcția fundamental a educației este aceea de a pregăti omul pentru integrarea sociala. 

Educația nu vizează formarea unui om abstract, ci a omului necesar societății respective, potrivit 
cerințelor acesteia. Funcția axiologică reprezintă educația pentru și prin valori. 

Rolul grădiniței este acela de formare a persoanelor capabile să utilizeze o bază de 
informații tot mai largă, să se adapteze flexibil la noile medii și condiții, să lucreze în mod 
efectiv în echipă, să aibă o atitudine empatică și autentică față de alte grupuri și culturi, să 
rezoneze în mod responsabil la noile provocări și influențe distructive. 

Educația trebuie să devină prioritară, nu prin ce știu copiii să facă, ci prin cum pot să aplice 
ceea ce au aflat. 

Un rol important în educația copiiilor îl are parteneriatul educational, prin care înțelegem 
relația între două sau mai multe părți, ce propune împărțirea responsabilităților în derularea unei 
acțiuni cu precizarea obligatorie a atribuțiilor și contribuțiilor acestora. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în 
funcție de nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie 
susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, 
permanentă între profesor, părinte şi elev. 

Este necesara incheierea unor parteneriate educaționale între școală și grădiniță. De 
exemplu, în proiectul educațional ” Parteneriat pentru educație” se urmărește integrarea adecvată 
a preșcolarilor în sistemul acțiunilor și interacțiunilor școlare și pentru a le asigura premisele 
pentru însușirea elementelor formative care conduc la aptitudinile de școlaritate, în consens cu 
noile obiective și finalități educaționale. 

Parteneriatele grădiniță – familie – comunitate au la bază ideea că profesorii, elevii, părinții 
si ceilalți membri ai comunității sunt parteneri în educație. Dacă în trecut aceste parteneriate erau 
activități cu caracter opțional și țineau mai mult de domeniul relațiilor publice, în prezent ele au 
un rol esențial în procesul de educație al elevilor, deoarece îi ajută să dezvolte competențe și 
abilități sociale încă din primii ani ai copilăriei, pregătindu-i pentru școală și mai târziu, în viață 
și în carieră. 

În ceea ce privește relația grădiniță – familie se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. Se cunosc 
următoarele forme mai importante de orgnazire a educației părinților și a colaborării școala-
familie: asociații ale părinților care au o largă libertate de inițiativă; școli ale părinților și școli 
ale mamelor, consilii de administrație școlară formate de părinți, cu rol informațional, 
consultativ și decizional, care sprijină școala în rezolvarea unor probleme. 

Se recomandă, în general, o restrângere a programului de educație a părinților pe 
problemele ce satisfac nevoile specifice ( de regulă, exprimate de părinți ), îmbinându-se 
aspectele ingrijirii fizice, medicale, cu aspectele psihosociale si psihopedagogice. Programul 
trebuie să țină seama de rețeaua instituțiilor ce pot corela oferta cu cererea de educație 
exprimată- ceea ce impune întemeierea lui pe cercetări sistematice. 
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Punctele negative referitoare la părinți față de colaborarea cu școala sunt: patia, lipsa de 
responsabilitate, timiditate, participare cu ingerințe, preocupări excesive pentru randamentul 
școlar, rolul parental rău definit, contacte limitate cu școala, conservatorism, activitatea cu 
părinții are un caracter neorganizat, sporadic și la întâmplare sau este ignorată în multe școli.  

Alt rol important în acest parteneriat sunt și orele de consiliere cu părinții. Se pot face sub 
formă de masă rotundă, organizate ca ședințe săptămânale, iar subiectele de dezbătut sunt alese 
împreună cu aceștia. Întâlnim deseori o anume reticență, mai ales din partea părinților care au 
copii cu nevoi mai deosebite. Rolul acestor ședințe nu este de a impune un tipar de părinte, ci de 
a descoperi și implica metode ce facilitează integrarea copilului în societate.  

Majoritatea părințiilor au interese limitate doar la proprii copii și există diferențe evidente 
în succesul diferitelor categorii de părinți în a contribui la reușita inițiativelor școlii. 

Părinții pot observa comportamentul copilului în cadrul lecțiilor deschise susținute la clasă, 
fiind invitați să participe activ, ajutând copilul să rezolve sarcinile primite. 

A forma un cetățean bun, a-l învăța pe copil să-și constriască civilitatea înseamnă a-l 
instrui și a-l educa civic. Necunoșterea, ignoranța poate fi și este de multe ori cauza 
comportamentelor reprobabile. 

Proiectele educaționale realizate în parteneriat cu diferite instituții sunt activități foarte 
atractive la care copiii participă active și eficient. Copiii devin capabili să înțeleagă lumea în care 
trăiesc și să o transforme, să o cunoască pe sine și să se transforme, să recepteze și să transmită 
mesaje, exprimându-și gândurile și sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj 
bogat și nuanțat, fie prin creație plastică. Ilustrând realitățiile vieții cotidiene, activitățile specific 
grădiniței, familiei și comunității din care fac parte variatele forme de exprimare a copiilor, 
dobândesc atât rol formator cât și informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea 
lor de vizită, dar și a unității în care învață.  

 
Bibliografie: 
• Revista de știință și educație ” Învățătorul Bucureștean” nr. , 2009 
• Sincan E., Alexandru Gheorghe ” Școala și familia ”, Editura Gh- Cartu Alexandru, 

Craiova, 1993 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Elvira Toma, Colegiul Național Elena Cuza, București 
Ana Maria Scarlat, Colegiul Național Elena Cuza, București 

 
Serbarea şcolară (sau orice fel de activitate literar-

muzicală) vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 
individualităţii copilului, formarea personalităţii sale autonome 
şi creative, constituind o formă de receptare a literaturii, teatru, 
muzică şi pentru artă în general. Prin astfel de activităţi 
extracurriculare urmărim descoperirea unor talente în arta 
interpretării scenice, cultivarea aptitudinilor elevilor, formarea 
unor priceperi de punere în scenă a unui spectacol, dezvoltarea 
sensibilităţii artistice, cultivarea intersului pentru literatură.  

Pentru a atinge această performanţă, specialiştii susţin că 
deosebit de importantă este lectura expresivă care domină 
întreaga activitate de înţelegere a rolului ce urmează a fi 
interpretat: „ea o pregăteşte, o zămisleşte şi o încoronează; ea îi 

este alfa şi omega” afirma Raoul Mas în „Explication des textes par le travail de la diction”. 
„A şti să citeşti cum se cade un rol, nu este aşa de uşor. Pentru a atinge acest scop, textul 

trebuie studiat îndelung. E nevoie să împărtăşeşti cu autorul înaltul sentiment care i-a umplut 
sufletul, trebuie să simţi adânc orice cuvânt al lui.” (Gogol) Dar o asemenea operaţie nu este 
posibilă fără respectarea unor condiţii de ordin tehnic. Astfel, trebuie stabilite şi respectate 
diferite pauze: cele gramaticale marcate prin semne de punctuaţie şi cele logice. De semenea, 
importante sunt şi pauzele psihologice, care separă părţi din text, diefrite ca dispoziţie afectivă. 
Ele dau viaţă interpretării. Alte condiţii de ordin tehnic sunt: folosirea corectă a accentului logic, 
ritmul, pronunţia, precum şi mimica şi gestica.toate dau pregnanţă şi relief hotărâtor.  

Serbarea şcolară este abordată cu entuziasm de elevii talentaţi tocmai pentru că 
îndeplineşte unele funcţii specifice care o deosebesc de o oră obişnuită: 

- Funcţia de loisir (de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber); 
- Funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale cultivându-se solidaritatea şi 

cooperarea); 
- Funcţia formativă (interiorizarea valorilor estetice şi spirituale); 
- Funcţia vocaţională (care face posibilă realizarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor). 
Serbările: 
 Contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al 

copiilor; 
 Îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente 

neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior; 
 Contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui copil şi al întregului colectiv 

prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune; 
 Favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul desfăşurării repetiţiilor; 
 Trezesc în copil energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge dificultăţile întâlnite, 

de a-şi stăpâni timiditatea; 
 Cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă, de acţiune iar pregătirea serioasă 

contribuie la stimularea interesului pentru munca făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu 
conştiinciozitate; 

 Educă gustul pentru frumos prin realizarea estetică a numerelor din program, armonia 
întregului spectacol, calitatea acompaniamentului muzical şi al costumelor; 

 Constituie un liant puternic între cadrul didactic şi elevi prin cunoaşterea reciprocă. 
 Pentru reuşita unei serbări, trebuie să avem în vedere următoarele: 
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 Însemnătatea evenimentului sărbătorit şi necesitatea unei munci disciplinate şi 
consecvente pentru rezultatele finale; 

 Atmosfera din timpul repetiţiilor să îmbine voia bună şi seriozitatea: indicaţiile şi 
lămuririle să fie scurte şi clare; 

 Să fie antrenaţi şi părinţii sau alţi colaboratori (scriitori, oameni de cultură, ziarişti, 
istorici); 

 Toţi elevii clasei să fie mobilizaţi să participe efectiv la pregătirea şi susţinerea 
spectacolului, fiecare primindu-şi rolul potrivit înclinaţiilor; 

 Să se combată cu tact nu numai tendinţa de vedetism al celor mai talentaţi, dar şi 
timiditatea celor mai puţin dotaţi; 

 Conţinutul serbărilor: 
 Tematica să conțină puternice valenţe educative care să favorizeze cultivarea cu 

precădere a unor sentimente sau a unor trăsături de caracter; 
 Lucrările selecţionate trebuie să fie accesibile vârstei şi să corespundă posibilităţilor 

psiho-individuale ale copiilor; 
 Programul să nu fie încărcat (serbarea să dureze 1 h – 1 ½ h) altfel devine plictisitoare; 
 În alcătuirea programului să se ţină seama de datinile şi obiceiurile locale, trecutul 

istoric, specificul ţinutului, interesele copiilor; 
Serbările şcolare răman întotdeauna momente de bucurie si prilej de manifestare inedită al 

talentului nativ al copiilor in fata parintilor si admiratorilor emotionaţi. Participarea la serbarea 
clasei îi unește pe copii, îi ajută să se împrietenească, se formează optimismul, încrederea în 
propriile forțe, se cultivă trăiri afective şi emoţionale, se formează trăsaturi pozitive de voinţă şi 
caracter. Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viața copiilor. Momentele de intensă trăire, 
aplaudate cu căldură, nasc în sufletul copiilor dorinţa de armonie ce va contribui la conturarea 
personalităţii. 

 Exprimând idei si sentimente prin mijlocirea artei, aceste serbari se adresează afectivităţii, 
sensibilităţii care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor şi generează o 
nesfârsită gamă de emoţii şi sentimente artistice.  

 
Bibliografie:  
 Postelnicu, Constantin, ”Fundamente ale didacticii şcolare”, Editura Aramis, Bucureşti, 

2000 
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IMPORTANȚA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar Toma Iuliana 

Școala Gimnazială Căteasca, Structura Cireșu 
 
 Elevii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active 

ale propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze învățătorul atunci când își proiectează 
activități extrașcolare. Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de 
profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece 
ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială. 

 Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul 
cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător 
cât şi pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl 
face în primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp 
atenţia cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul 
în seama școlii. Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului 
activ, organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca 
activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea 
interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite 
folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea 
capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea 
voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze 
acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, 
pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de 
mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

 Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor 
împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa pregătitoare. Prin acest proiect urmăresc 
promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului 
în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. 
Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 

 Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii; 
 Stimularea activităţii în grup; 
 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, 

concursuri, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în 

mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în 
forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! 
”,“ Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 
elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la 
tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în 
funcție de nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie 
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susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, 
permanentă între profesor, părinte şi elev. 

 Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat 
școală-familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în educarea elevilor” 

 Obiective specifice: 
- implicare în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, 

managementul clasei, programe şcolare, standarde de performanţă) 
- cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea 

temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale 
- conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, 

nevoile , încrederea în forţele proprii 
- utilizarea părinţilor ca sursă de învăţare, în realizarea de materiale didactice 
- identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică 

(legate de adaptarea sau inadaptarea şcolară) 
- organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber 
 Rezultate aşteptate: abilităţi, deprinderi de natură intelectuală, îmbunătăţirea situaţiei 

şcolare, asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării, interesul părinţilor pentru şcoală, 
bune practici pentru părinţi 

 Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului: rapoarte semestriale, grilă 
de monitorizare, fişă de evaluare a activităţii, portofoliul proiectului . 

 Impactul împlementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor 
parteneri: 

- părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii 
- părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor 
- părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor 
- copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură 
- copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber 
- copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni 
- interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese 
 - şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare 
- cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor 
- partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi 

educarea elevilor, a părinţilor 
 Activităţi de promovare, mediatizare în timpul şi după derularea proiectului: întâlniri 

periodice, ședințe, lectorate, ore de consiliere, dezbateri, mese rotunde, evenimente sociale, 
activităţi practice, expoziții cu lucrări ale elevilor, vizionarea unor casete, realizarea unor 
portofolii, albume școlare,excursii,drumeții, vizite la domiciliul elevilor, serbări, seri distractive, 
sărbătorirea unor evenimente, acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea unor 
copii. 

 Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii 
educaționali familie-școală-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește 
și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de 
mâine, așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. Prin derularea acestui 
proiect, ca învățătoare cu experiență didactică de peste 30 de ani, recunosc și încerc să accentuez 
rolul părinților de prim-educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să-și ridice semne de 
întrebare și îndoieli, privind propriile metode folosite în educarea copiilor lor. 

 
Bibliografie: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 2005 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, NAŢIONALE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ“MIRON POMPILIU” 

LOC. ŞTEI, JUD. BIHOR, STR. NICOLAE IORGA, NR. 28 
TEL./FAX: 0259.332.622 

E-mail: s08m_pompiliu@yahoo.com 
Web: www.mpompiliu.ro 

Nr. 2695 din 29.11.2018 
Vizat, Director, prof. Pantea Simona 
 

PROIECT DE ACTIVITATE 
 

Întocmit, . bibl. prof. Tomescu Ileana 
 

 
O serbare literară – tradiţii şi obiceiuri 
 Concurs local 
 
Ştei, 20.12.2018 
 
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei 
Data: 20.12.2018 
Organizator : bibliotecar prof. Ileana Tomescu 
Echipa de proiect şi organizare: prof. Pantea Simona -director, prof. Moruţ Liana -

director adjunct, prof. Adelina Mangra-consilier educativ, bibl. inst. Ileana Tomescu, prof. 
docum. Andru Cristina, prof. Monenci Natalia, prof. George Drăgan, prof. Cristian Bunta, prof. 
Moza Liana, prof. Paşca Alin.  

Colaboratori şi coordonatori: prof. înv.primar Fericean Adriana, prof. înv.primar 
Bursaşiu Ramona , prof. înv.primar Trif Laura, prof. Sanda Merce, prof. Toth Ioana, prof.Jude 
Raluca, ec. Galea Ramona, Epuran Cristina, bibliotecar Colegiului Naţional ,,Avram Iancu,, Ştei. 

Sponsorii activităţii: Primăria Oraşului Ştei, S.C. Buru S.R.L., prof. Alin Paşca 
Numele proiectului: O serbare literară – tradiţii şi obiceiuri de Crăciun 
Justificarea proiectului:  
Am ales acest gen de promovare a lecturii pentru a îndruma paşii copiilor spre universul 

mirific al bibliotecii şcolare,al informaţiei în general ,al literaturii în special.Dezvoltarea gustului 
pentru citit nu vine de la sine ci se formează printr-o activitate susţinută a factorilor responsabili: 
educatori, învăţători, profesori, bibliotecari, părinţi. 

Considerăm că lectura contribuie într-o mare măsură la îmbogăţirea cunoştinţelor, la 
formarea şi nuanţarea unui vocabular activ şi bogat. 

Un rol important la vârste fragede îl au addiţiile. Această muncă este continuată la nivelul 
următor atunci când se pun bazele scrisului şi cititului. Gustul pentru lectură în clasele primare se 
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dezvoltă printr-o tehnică de nuanţare a povestitului pe baza imaginilor care presupune : 
exactitate, claritate,expresivitate. 

Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare românesti specifice sărbătorilor de iarnă 
cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vifleimul, pluguşorul, sorcova, jocuri 
cu măşti (turca, cerbul, etc.), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşerii, etc.) şi o seamă de datini, 
practici, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine.  

Dintre acestea am selectat în cadrul proiectului cântece, stigături, urături, colinde, prezenţa 
lui Moş Crăciun, momente împletite cu probe din cadrul consursului literar- artistic. 

Scop: Cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură în rândul elevilor, conştientizarea 
de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în formarea şi desăvârşirea personalităţii, 
precum şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun din  Bihor. 

Obiective: 
• să recunoască personajele din scenetele prezentate; 
• să descopere prenumele corect al scriitorilor propuşi; 
• să recunoască chipul autorilor prezentaţi. 
• să răspundă corect la ghicitorile literare propuse 
• să descopere varianta corectă a proverbelor  
•  să urmărească cu interes colindele pregătite.  
Grupul ţintă: elevii claselor a IV –a A, B, C şi elevii claselor a V – a A, B, C, de la Şcoala 

Gimnazială “Miron Pompiliu” Ştei şi de la Colegiul Naţional ,,Avram Iancu,, Ştei. 
Locul de desfăşurare: Biblioteca, Centrului de Documentare şi Informare, Ştei  
Resursele proiectului: 
a. umane – elevii şi profesorii implicaţi în proiect, părinţii,bunicii. 
b. materiale – port popular din Bihor, costume specifice personajelor din scenete, 

dulciuri, diplome, calculator, internet. 
Strategia proiectului: proiectul are următoarele etape: 
a. discuţii preliminare:  
Profesorii implicaţi în proiect pregătesc materialele necesare precum şi modalitatea de 

desfăşurare a activităţii; 
Activitatea se va desfăşura sub forma unui concurs la care participă elevii claselor a IV – a 

A, B şi C şi echipaje de elevi din clasele a V-a A,B,C. 
Prezentatorii activităţii vor fi bibliotecar inst. Ileana Tomescu şi prof. docum. Andru 

Cristina alături de Crăciuniţele moşului: Elena Şerban şi Anton Carina (eleve din clasa aVIII-a 
D) 

b. activitatea propriu – zisă:  
• introducerea în activitate – bibl. inst. Ileana Tomescu 
• prezentarea structurii şi a regulilor concursului, dar şi a juriului; 
• Moş Crăciun va sosi în mijlocul copiilor prezenţi la activitate; 
• prezenţa grupului de colindători care vor bine-dispune auditoriul prin interpretarea unor 

strigături, urături specifice şi un minunat colind Leru-i ler. 
• proba nr. 1 – Poveşti şi personaje – concurenţii vor identifica personajele din poveştile 

citite urmărind scenetele interpretate de elevii claselor a V – a;  
• proba nr. 2 – Autori cunoscuţi – concurenţii vor descoperi numele autorului pe baza 

unui text lacunar; 
• proba nr. 3 – Chipul autorului – concurenţii vor descoperi numele corect al autorului 

din cinci jetoane prezentate.  
• Iată, vin colindătorii, Crăciuniţele moşului Anton Carina şi Elena Şerban vor colinda în 

duet. 
• sceneta umoristică: interpretată de prof. Bunta Cristian şi elevul Mocan Elias.  
• proba nr. 4 – Proverbe româneşti – din trei variante propuse, elevii vor alege varianta 

care corespunde proverbului prezentat;  
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• proba nr. 5 – Recunoaşte fragmentul – elevii vor descoperi titlul şi autorul fragmentului 
după o scurtă audiţie. 

• proba nr. 6- Ghicitori literare - elevii vor descoperi numele personajului după o citire 
atentă. 

• după desfăşurarea concursului, elevii coordonaţi de prof. George Drăgan vor interpreta 
un colind; 

• în finalul activităţii doamnele directoare vor înmâna diplome elevilor implicaţi în 
activitate şi Moş Crăciun va împărţi cadouri tuturor copiilor prezenţi (concurenţi şi spectatori).  

Produse finale: poze, articol site-ul scolii, articol revista OVIDAN şi ziarul local Crişana. 
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Crăciunul alături de cei mici 
 

Educatoare: Tomescu Maria 
Gradinița cu Program Normal Petrești 

Localitatea Petrești, Județul Alba 
 

Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru creștini: este sărbătoarea Nașterii 
Domnului, timp al bucuriilor, al păcii și al liniștii sufletești. Este o perioadă în care primim și 
dăruim multă iubire și căldură sufletească. Acest lucru se remarcă și în entuziasmul cu care se 
fac pregătirile pentru această sărbătoare. 

Timp de 40 de zile înainte de această sărbătoare creștinii respectă postul Crăciunului 
pregătindu-se astfel pentru a sărbătorii. Apoi, pregătirea mâncărurilor capătă dimensiunile unui 
ritual străvechi. Mâncărurile tradiționale: cârnați, chișca, toba, răciturile, sarmalele, friptura de 
porc și nelipsitul cozonac vor trona pe masa de Crăciun, fiind la loc de cinste alături de vinul 
roșu cinstit de toată lumea. 

Unul din momentele cele mai importante ale serii de 24 decembrie este împodobirea 
bradului de Crăciun, la care se obișnuiește să participe toți membrii familiei. În timpul nopții, 
Moș Crăciun va aluneca prin horn și va lăsa cadouri pentru toată lumea în ciorapi sau sub brad. 
Dacă ne uităm pe cer s-ar putea să-l vedem pe Moș Crăciun trecând cu sania sa trasă de opt reni. 

Colindul este una din cele mai cunoscute datini de iarnă. Mai demult, cetele de colindători 
erau formate din copii care, după miezul nopții de 24 spre 25 decembrie, umblau din casă în 
casă, aducând urări de sănătate, fericire și noroc gospodarilor pe care îi colindau. Colindele de 
iarnă sunt texte rituale cântate la sărbători creștinești, închinate Crăciunului și Anului Nou. 
Originea lor se pierde în vechimile istoriei poporului nostru. De-a lungul secolelor au devenit 
mai frumoase și au căpătat o mare varietate pe întreg teritoriul țării. Ele degajă atmosfera de 
sărbătoare și buna dispoziție cu care toți românii întâmpină Sărbătoarea Nașterii Domnului și 
Anul Nou.  

Evocând momentul când, la nașterea lui Isus, steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi s-a 
ivit pe cer, copiii merg din casă în casă cântând colinde și purtând cu ei o stea. 

Plugușorul este un obicei străvechi, potrivit căruia, în ajunul Anului Nou, cete de flăcăi 
merg la casele oamenilor și rostesc diferite urări. Aceștia sunt însoțiți de un plug mic, de unde și 
denumirea colindului. 

Astfel, vestea Nașterii Mântuitorului este răspândită în fiecare an de colindele care intră în 
fiecare casă prin intermediul colindătorilor. Aceștia sunt răsplătiți de gazde cu fructe –mere, 
nuci- , colaci, bomboane și chiar bani. 

La români, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători, dacă nu cea mai 
importantă. Această sărbătoare, în care se îmbină fastul pregătirilor pentru masă, cu slujba de la 
biserică, este dedicată Nașterii Mântuitorului. Biblia spune că Fecioara Maria, când trebuia să 
nască pe Fiul lui Dumnezeu, umbla, însoțită de Iosif, din casă în casă rugându-i pe oameni să-i 
ofere adăpost. Ajungând în casa unui anume Crăciun, un om foarte rău, care nu-i permitea să 
nască acolo, este dusă de soția acestuia în grajd unde dă naștere lui Isus. Când acesta a aflat, a 
ucis-o pe soția sa.  

De asemenea, se spune că în Noaptea Sfântă a Nașterii Sale s-au deschis cerurile pentru a 
coborâ Duhul Sfânt deasupra fiului lui Dumnezeu, și, în grajd unde inițial era întuneric, s-a făcut 
lumină. 

Deci, Crăciunul este o sărbătoare sfântă, care aduce în sufletele oamenilor lumină și 
bucurie. Această sărbătoare este anunțată, prin obiceiul drag copiilor de a merge cu colinda, 
pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. 

De Crăciun am ales să desfășuram la grupă un parteneriat împreună cu preșcolarii grupei 
mari și părinții acestora. În cadrul acestui parteneriat am desfășurat împreună activități, serbări 
cu scenete și colinzi. Părinții le-au prezentat copiilor tradițile și obiceiurile din copilăria lor. Tot 
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la această activitate, preșcolarii împreună cu părinții lor au realizat podoabe de Crăciun și au 
colindat împreună într-o atmosferă de poveste. 

Tot în ajunul sărbătorilor de iarnă, copiii au prezentat părințiilor sceneta ,,În așteptarea lui 
Moș Crăciun". 
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ŞEZĂTOARE GRUPA MARE B 
 

Prof. Galea Lavinia 
Prof. Torj Nicoleta 

 
(Sala de spectacol este împodobită cu covoare, prosoape, ţesături populare şi alte obiecte 

tradiţionale, folosite la şezători.) 
 
La intrarea în sală, cei doi copii-gazde îi primesc pe oaspeţi cu pâine si sare. 

TUDOR  
Bună seara, gazdă- aleasă! 
 Am venit la tine-acasă. 
 S-a dus vorba-n depărtare 
 Că aici e şezătoare. 
 Astăzi vrem să te-ajutăm 
 Şi cu toţii să lucrăm. 
 Ai covoare de ţesut, 
 Ori vreo ie de cusut? 
 Lână ai de scărmănat 
 Sau porumb de curăţat? 
 
 SILVIA  
Bună vremea, gazdă-aleasă! 
 Doar n-am face cale-ntoarsă, 
 C-astă seară, vrei nu vrei, 
 Noi ne-am strâns cu mic cu mare 
 Şi-am venit la şezătoare 
 Bucuroşi de oaspeţi? 
 
SEBA+ MIRUNA  
Bucuroşi, bucuroşi! 
 Din vreme noi ne-am trezit, 
 De oaspeţi ne-am pregătit. 
 Dar ia poftiţi de intraţi 
 Şi aici vă aşezaţi! 
 Odaia-i încăpătoare, 
 Hrana-i îndestulătoare. 
 
SIMI  
 N-am venit să ospătăm, 
 Ci-am venit ca să lucrăm- 
Cu drag să vă ajutăm. 
 Unde-i unul nu-i putere, 
 Unde-s mulţi puterea creşte 
 Şi lucrul mereu sporeşte. 
 
RARES  
Bună vremea, gazdă mare 
 Am venit la şezătoare 
 Să lucrăm şi să cântăm, 
 Cu toţi să ne bucurăm. 
 

SEBA+ MIRUNA  
Hai, intraţi cu voie bună, 
 C-aşa-i datina străbună! 
 Om lucra, ne-om veseli 
 Cât vremea va-ngădui... 
  
Educatoarea:  
Am să-ncep cu-o ghicitoare: 
 Ce este o şezătoare? 
 
 LAVI  
Cine ştie- mâna sus, 
 Să vedem ce-aveţi de spus? 
 
GEORGE  
Orice zi de şezătoare 
 E un fel de sărbătoare 
 Când prietenii se-adună 
 Şi muncesc cu voie bună. 
 Treaba lor cu toţi şi-o fac, 
 Dar nici din gură nu tac: 
 Basme, glume, ghicitori 
 Se spun pe la şezători.. 
 
Educatoarea 
NICO:  
Acum ştie fiecare  
 Ce este o şezătoare: 
 Obicei vechi, aşezat 
 Şi de treabă, şi de sfat. 
 Fiecare ne-aşezăm  
 Şi de lucru ne-apucăm! 
 
(fiecare copil îşi începe lucrul : fetele cos, fac 
gheme, ţes la mici gherghefe; băieţii scarmănă 
lână, fac gheme şi curăţă porumb, 2 fetiţe 
leagănă păpuşi înfăşate) 
  
LUCA  
Azi lucrează fiecare 
Cu ce poate, cu ce are. 
 De cântaţi acum cu mine, 
 Merge lucrul şi mai bine! 
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Toţi copiii cântă: 
 „Acul” 
Eu sunt acul mititel 
Si sunt tare harnicel 
Trag o ata lunga, lunga 
Pentru haine sa-mi ajunga 
 
Cos rochite si fustite 
Sortulete si scufite 
Trag o ata lunga, lunga 
Pentru haine sa-mi ajunga 
 
Cos camasi si pantaloni 
Sarafane si palton 
Trag o ata lunga, lunga 
Pentru haine sa-mi ajunga 
 
BRIGITTA  
Tare-aş vrea si eu să cos 
 Însă acul e ...ţepos! 
 Uite,-mi pun şi degetar... 
 Nu pot. Totu-i în zadar! 
 
SIDONIA  
Draga mea prietenă,  
 Acul nu-i rău, crede-mă! 
 Ţine-l binişor aşa, 
 Să vezi ce frumos vei lucra! 
 
PATRICIA  
Mic, c-abia în mâini îl iei, 
 Şi părând o jucărie,  
 Acul este un condei, 
 Care cu arniciul scrie. 
 Spice blonde, roşii maci 
 Le presară-ntr-o catrinţă 
 Când cămaşa ţi-o îmbraci, 
 Poartă-i lui recunoştinţă! 
 
CARINA TRIF  
Mult imi place şi iubesc  
 Portul nostru românesc: 
 Albă ia cu altiţe,  
 Cu ciucuri si lămâiţe, 
 Şi bundiţa ca un lan, 
 Presărată cu mărgean. 
 Desenat cu ac vrăjit, 
 Râde brâul vălurit. 
 Chiar şi traista, uneori,  
 Parcă scapără de flori. 
 

DARIA  
Portul meu cel românesc 
E uşor ca să-l ghiceşti: 
Fata-i îmbrăcată-n ie 
Fota-i strânsă-n betelie, 
 La mijloc cu cingătoare 
Şi obrajii ca o floare. 
 
 Fetele cântă: „ Am obrazul ca 
bujorul”(adaptare) DENISA COMANESCU 
 
 Am obrazul ca bujorul, 
Rumen ca orice fetiţă, 
 Păru-mi place să mi-l pieptăn 
 Cu codiţă şi fundiţă. 
 
Refren : Sunt o floare din grădina 
 Minunat-a ţării mele, 
 Cum nu-i alta mai frumoasă, 
 Numai străluciri de stele. 
 
In gradina tarii mele  
Numai joc si harnicie 
Sa traiasca, sa-nfloreasca 
Scumpa noastra Romanie 
 
REFREN 
 
CARINA TRIF  
Iată-mă, sunt româncuţă, 
Cam micuţă, dar drăguţă, 
În picioare am opincuţe 
Şi la brâu port tricolor, 
Pe cap năframă cu flori. 
Am altiţa-n patru iţe. 
Poale mândre c-ale mele 
Spuneţi, care fată, oare 
Se mândreşte că le are? 
Am sorţuleţe frumoase, 
Cum le ştie mama coase 
Şi la gât mi-am pus mărgele, 
Tot dintr-ale mamei mele. 
 
DARIUS  
Iata-mă, sunt românaş! 
Tata zice că-s fecior, 
Iară mama, „puişor”. 
Mă îmbracă, mă găteşte, 
Uite-aşa pe româneşte:  
 Cu opinci, cu zurgălăi, 
Cum stă bine la flăcăi 
Şi cu cuşma pe-o ureche, 
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Ca să le fiu drag la fete. 
 Sunt român 
Sunt român, român voinic, 
 Tra, la, la, la, 
Si n-am frica de nimic,  
Tra, la, la, la, 
Refren: România-i ţara mea,  
 Tra, la, la, la, 
 Drag mi-e să trăiesc în ea,  
 Tra, la, la, la, - bis 
 
Mai dusmane te pazeste 
 Tra, la, la, la, 
Ca romanul nu glumeste,  
Tra, la, la, la 
Nu te atinge de hotare 
Tra,la,la,la, 
Ca sarim cu mic, cu mare 
Tra, la,la,la 
 
MIRUNA  
Oare voi aţi fi ştiut  
 Doina din ce s-a născut? 
 Dintr-o gură de mic prunc. 
 L-a lăsat mama dormind 
 L-a aflat doina zicând. 
 
ALECSANDRU  
„Doină, doină, cântec dulce,  
 Când te-aud, nu m-aş mai duce. 
 Doină, doină, viers cu foc, 
 Când te-aud, eu stau în loc. 
 Bate vânt de primăvară, 
 Eu cânt doina pe afară, 
 De mă-ngân cu florile 
 Şi privighetorile. 
 Vine iarna viscoloasă 
 Eu cânt doina-nchis în casă 
 De-mi mai mângâi zilele, 
 Zilele si nopţile. 
 
PATRICK  
Hai, copii, să cântăm tare, 
Să se audă-n larga zare 
Cântul nostru bihorenesc, 
Căci cu el eu mă mândresc! 
 
Cântă toţi copiii: BUSUIOC VERDE PE 
GRINDA 
 DE FLORICA ZAHA   
 
Busuioc verde pe grinda 

Trai-oi de ce nu-s mandra 
 
Daca nu-s mandra-s ocose 
Si ma stiu purta nealcose 
 
Zis-o badea ca ma fura 
Dasara de nu-i dau gura 
 
Nici de ciuda nu i-oi da 
Sa vad daca m-o fura! 
 
 SIDONIA  
Frunză verde, busuioc 
Hai veniţi cu toţi la joc! 
Să-ntindem o horă mare 
Ce nu are- asemănare. 
 
DAVID S. 
 Cine a muncit bine 
 Să intre în joc, 
 Cine nu munceşte 
 Ramână pe loc! 
 
DANS POPULAR: ,,TOT PE LOC” 
 
MIHAI  
Foaie verde lemn sucit 
 Hai la loc, c-am obosit!  
 
MIRUNA  
Foaie verde de cicoare 
Tare-i bine-n şezătoare! 
 Vă aducem veşti din sat, 
 De pe unde am umblat. 
 Foaie verde, viorele 
 Ceru-i plin numai de stele, 
 Cocoşii cântă de zor, 
 Să aveţi la lucru spor! 
 
PETRISOR  
La mândruţa jucăuşă 
 Stă gunoiu’ după uşă, 
 Şi podeaua nespălată, 
 Şi-a rămas nemăritată. 
 
TUDOR    
La mândra cu fustă creaţă 
 Stă cenuşa pe sub vatră, 
 Numai mâţa se trudeşte 
 Când şi când o rascoleşte... 
 Şi fuiorul stă în pod 
 Numai şoarecii îl rod. 
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SILVIA  
Româncuţe, hărnicuţe, 
 Mititele si drăguţe, 
 Ia cântaţi acum cu foc, 
 S-avem în viaţă noroc! 
 
 Fetele cântă:  
„NOI UMBLAM A COLINDA” 
 de Viorica Flintasu 
 
Noi umblam a colinda 
De la o casa la dalta 
Ca-i numa plin pa ulita 
Si da prunci si da fatuta 
Oi la, oi la, oi la la la la la 
 
Ne-om duci la nana Floare 
C-are casa pasta vale 
Da acolo-i neaua mare 
Si ne udam pa picioare 
Oi la, oi la, oi la la la la la 
 
Ne-om duci pana-n ocolu 
Sa ne dee un colacel 
Nana Floare nu ne lasa 
Ca i-om face china-n casa 
Oi la, oi la, oi la la la la la 
 
Si ne-om duce la primaru 
Dar el nu ne-a da un ban 
C-o fo popa cu crucea 
Si pati si el ase 
Oi la, oi la, oi la la la la 
 
Ne-om duce la crasmarita 
Ca ne-a da o palincuta 
Palincuta si rachie 
Strecurata pan zadie 
Oi la, oi la, oi la la la la 
 
Sa traiti ca ne-at primitu 
Si bine ne-ati omenitu 
Ca om mere mai departe 
Va lasam cu sanatate 
Si la anul om veni 
Numa sanatosi de om fi 
Oi la, oi la, oi la la la la 
 
 Educatoarea LAVI :  
Cine-acum, la şezătoare, 
 
 

 Ne spune o ghicitoare? 
 
PETRISOR  
Două surori gemene, 
 Greu sa se asemene: 
 Una-i albă, luminoasă, 
 Cea de-a doua-i negricioasă. 
 Prima-i trează şi voioasă, 
 Cea de-a doua-i somnoroasă. 
 Dar de-am sta şi ne-am socoate, 
 Sunt la fel de importante. 
 Dacă vrei să te gândeşti, 
 Iute ai să le ghiceşti! 
 
 Copiii: Ziua si noaptea! 
 
OCTAVIAN  
Foaie verde de bujor, 
Hai munciţi cu toţi cu spor, 
C-am să vă spun ghicitori. 
Am acum o întrebare 
Sub formă de ghicitoare: 
 Cine-i mic şi subţirel, 
 Şi-ngrădeşte frumuşel, 
Râuri multe-n cruciuliţă  
De pe ia cu altiţă? 
 
 Copiii: Acul! 
 
BRIGITTA  
Da, se-aşază pe fuior, 
 Din lâna mioarelor. 
 Şi din lână-un fus subţire 
 Învârtit, trage de fire. 
 
Educatoarea NICO:  
Frunză verde, trei alune, 
 Cine zicători ne spune 
 Sau proverbe, că-s mai bune? 
 
PATRICK   
Scrie Cartea Sfântă 
 Întâmplări nenumărate, 
 Zicând:”Vorba şi cu fapta  
 Să îţi fie măsurate”! 
 
DAVID  
„Să nu minţi, să nu pârăşti! 
 
 TUDOR   
Să nu tragi cu urechea-n dos pe la fereşti!” 
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DARIUS    
„Nu te lauzi cu ce faci- 
Alţii să ţi-o spună, 
 Iară tu să taci.” 
 
LUCA  
Cine fură azi un ou, 
 Mâine va fura un bou.” 
 
MIHAI , 
, Lenea e cucoană mare, 
 Care n-are de mâncare” 
 
RARES  
„Omul harnic, muncitor, 
 De pâine nu duce dor. 
 Leneşul, la toate, 
 Zice ca nu poate.” 
 
ALECSANDRU  
Apoi, „vorba lungă -sărăcia omului!” 
 
NICOLAS   
Tot românul ştie 
 Zicale românesti. 
 De vii la grădiniţă,  
 Înveţi să le rosteşti. 
 Şi să le ţii minte,  
 Să-ţi fie povaţă 
 Când vei fi mai mare  
 Şi porneşti în viaţă. 
 
TUDOR  
Dragi, mi-s, Doamne, horele! 
 Să le cânt, să chiuiesc, 
 Bine să mă-nveselesc! 
 Doi- nainte, doi -napoi, 
 Cum se joacă pe la noi! 
 Pe la noi, prin ţara toată, 
 Tot câte-un baiat şi-o fată! 
 
DARIUS   
Eu aş vrea ca să pornesc 
 Jocul nostru românesc! 
 Jocul nostru din străbuni, 
 Ce se joacă la români! 
 Jocul nostru românesc,  
 După el mă prăpădesc! 
 
 PATRICIA  
Joc mai mândru decât hora 

 Nu-i în ţara nimănui, 
 Ea ni-i dragă tuturora, 
 Ea ni-i jocul neamului! 
 Cât e lumea să trăiască 
 Hora scumpă din bătrâni 
 Şi cu hora să-nflorească 
 Neamul nostru de români! 
 
LUCA Dă cu picioru-n pământ, 
 Să vină iarna curând, 
 Să mă duc la şezători, 
 Să văd fete şi feciori! 
 Bate-n loc, sa creasca soc, 
 Pe de lături-siminoc, 
 Printre ele-viorele,  
 Ca ochii mândruţei mele! 
  
Dans popular: ,,Hora” 
 
CARINA D.   
Foaie verde bob năut, 
Timpule, iute-ai trecut! 
 Cu mult drag noi am muncit, 
Şezătoarea am sfârşit. 
 
PETRISOR  
La şezătoare-am cântat, 
 Am cusut şi am jucat, 
 Lucruri bune-am învaţat, 
 Care ne vor fi povaţă 
 În drumul nostru către viaţă! 
 
GEORGE Azi cu toţi ne-am adunat 
 Şi-mpreună am lucrat. 
 La sfârşit, cu mic, cu mare, 
 Să-i mai zicem o cântare! 
 
 Cântec : Noi suntem romani 
Noi suntem români, noi suntem români 
Noi suntem aici, pe veci, stăpâni ! -bis 
 
Moldoveanul şi munteanul 
Sunt fraţi buni cu ardeleanul, 
Trei români plini de putere, 
Ca românu’-n veci nu piere! 
 
Noi suntem români, noi suntem români 
Noi suntem aici, pe veci, stăpâni! -bis 
 
MOS CRACIUN  
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IMPORTANȚA RELAȚIEI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 
 

EDUCATOARE TORTOLEA RALUCA GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂDULARI 

G.P.N MADULARI 
 
 Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu 

ținând cont că la vârsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În 
primele etape ale vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între 
grădiniță, familie, școală, comunitate, media etc. 

 Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu alți copii 
dar și cu adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale acestora. Copilul preșcolar 
începe să-și definească treptat începutul personalității sale. În cadrul grupei el trăiește prima 
experiență a vieții în colectivitate, a vieții sociale. Integrarea trebuie făcută treptat cu ajutorul 
familiei, astfel se recomandă părinților următoarele: 

Să discute cu copiii cu mult timp înainte despre grădiniță. 
Să informeze copilul că la grădiniță va sta cu alți copii și cu educatoarea dar asta nu 

înseamnă ca mama îl va abandona acolo ci că după un anumit timp va veni să-l ia acasă. 
Să nu mintă copilul că pleacă să „ia dulciuri și vine imediat”. 
Să prezinte grădinița ca pe un loc unde copiii se joacă cu alți copii, nu ca pe un bau bau – 

„lasă că vezi tu când te duci la grădiniță”. 
Să nu vorbească urât despre cadrele didactice în fața copilului. 
Să discute cu cadrele didactice despre copilul lor înștiințându-le despre diverse probleme 

ale copiilor și să ceară sfaturi. 
 Dezvoltarea psiho-fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele didactice cât 

și de părinți. Tocmai de aceea pentru a avea rezultate în desfășurarea actului de educație este 
foarte importantă colaborarea factorilor importanți din viața copilului și anume grădiniță-familie. 
Familia educă hărnicia, cinstea, sinceritatea iar grădinița completează educația primită de copii 
în familie astfel formând un tot unitar care lucrează împreună pentru un scop bine definit. 

Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță : discuții zilnice, consilierea 
părinților, serbări, implicarea părinților în diferite proiecte. Participarea activă a părinților în 
activitățile din grădiniță creează copiilor sentimente de siguranță și fericire. Copilul poate 
demonstra ce știe și se poate mândri cu realizările lui iar părinții pot observa progresele acestora. 
Aceste activități aduc bucurie în rândul copiilor și al părinților prin rezultatele obținute din 
efortul reunit și plăcerea de a petrece timp împreună. 

 Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și 
creșterii copilului constituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un 
prim pas către o educație transparentă a personalității copilului, viitorul adult al societății 
noastre. 

Participarea părinților la activități ale grupei reprezintă un alt prilej de cunoaștere a 
părinților, dar și un mod prin care aceștia sunt familiarizați cu programul grupei, cu conținutul și 
metodele didactice, cu materialele didactice și mijloacele necesare desfășurării activităților, cu 
modul de comunicare și abordare a situațiilor problematice, cu semnificația respectului fată de 
copil. Relația părinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor relații pozitive între 
familie-grădiniță, la o coerență a practicilor educaționale și a cerințelor referitoare la copil. 

 Vizitele periodice la domiciliu vor fi programate la momentele convenabile acesteia și-i 
oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște familia și copilul în mediul lor propriu. Familia va fi 
încurajată să viziteze la rândul-i sala de grupă în orice moment. Copiii vor fi atât de încântați de 
ideea că educatoarea lor îi vizitează. Vizitele la domiciliu pot fi utile atât pentru educatoare cât și 
pentru familii. Educatoarea poate afla lucruri interesante despre: cultura familiei respective; 
modul de a interacționa; talentele și aptitudinile membrilor acesteia; are șansa de a se discuta pe 
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larg despre progresele și succesele individuale ale copilului. De aceea se pot aduce câteva mostre 
din activitatea copilului la grădiniță pentru a le arăta părinților, bucurându-se astfel de atenția 
educatoarei și vede cum aceasta intră în contact comunicațional cu copilul. Părinții pot împărtăși: 
idei legate de anumite preocupări, neînțelegeri, sau obiective specifice referitoare la copilul lor. 

 Parteneriatul grădiniță-familie se poate realiza și prin întâlnirile formale cu toți părinții 
desfășurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea grădinițelor și asociația 
părinților. În cadrul acestor întâlniri părinții trebuie implicați în luarea unor decizii menite să 
asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunzător pentru menținerea sănătoasă 
a copilului. 

 Participarea părinților la excursii, vizite, serbări, aniversări. La serbare pot participa 
părinți și rude ale copiilor. Părinții por fi implicați nu doar in organizarea acestor evenimente, 
dar pot veni și cu sugestii, propuneri de teme, de activități. 

 Lectoratele cu părinții, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă pedagogică 
în rândul comunități. Părinții de la un întreg nivel beneficiază, în cadrul lectoratelor, de prezenta 
și consilierea unor specialiști din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanți ai 
instituțiilor cu care grădinița derulează programe în parteneriat (politie, dispensar medical, 
instituții culturale, ONG-uri). Comitetul de părinți al clasei, ales anual, constituie nucleul 
colaborării grădiniței cu familiile copiilor, fiind forul organizat în vederea găsirii și aplicării de 
soluții viabile la problemele de ordin socii-gospodăresc. 

 Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula interesul și 
curiozitatea părinților. Consultarea unora dintre acestea (cărți, broșuri, referate, planuri de 
intervenție, etc.) contribuie la lărgirea experienței pedagogice a părinților și, implicit, la o 
implicare potrivită în anumite situații educaționale. 

 Factorii de modelare a personalității umane trebuie să interacționeze ca un tot unitar, sub 
forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea țelului comun: educarea copilului. Pentru 
aceasta, este nevoie de un schimb permanent de informații, de completare și valorificare a 
influențelor dirijate spre micul învățăcel. 

 
Bibliografie: 
– „Copilul, familia, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000. 
– „Copilăria, fundament al personalității” Dima S., Ed.Imprimeria Coresi, 1997. 
– „Pro Educația” – revistă de specialitate a învățământului mehedințean, Ed. Stef.Drobeta 

Turnu-Severin, 2006. 
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COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 
PENTRU ASIGURAREA REUŞITEI ŞCOLARE 

 
Prof. Înv.primar Trăistaru Daniela 

 
 Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 

este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia 
parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă 
şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea 
idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este 
îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară. 

 Motto: 
 “ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” 

 Din Child’s Appeal 
 Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 

oricât de competenţi ar fi educatorii. 
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa 

lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este 
diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie 
pregătit corespunzător.  

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în 
familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei 
interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, 

atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a 

cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este 
extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre 
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul 
le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, 
familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, 
ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul 
în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele 
necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor 
limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să 
fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de 
rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, 
politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de 
unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea 
cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca 
viitor adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un 
exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei 
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zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori 
părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât 
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte 
este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai 
ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii 
familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are 
aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine 
intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de 
competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care 
o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate 
realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este 
copilul nostru şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel 
să-l motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea 
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia 
parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă 
şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea 
idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este 
îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci 
şi de a stimula calitatea de om. 

 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de 
informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale 
şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de 
implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia 
aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să 
aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi 
semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar 
dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al 
copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. 
Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are 
şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale 
celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea 
fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
• introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
• oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
• creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
• îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, 

să joace unele roluri sociale; 
• îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului 

de existenţă; 
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• stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
  Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are 

asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
f. conecta familiile cu membrii şcolii;  
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 

aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru 

motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 
a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se 

petrece în afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale 

elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale 
părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;  

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au 
dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 
părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar 
secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală 
asupra educaţiei copiilor. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. 
Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, 
misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale 
curriculum-ului şcolar având în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de 
problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau 
coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 
stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 
sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare 
ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se 
adapteze rapid şi eficient la societatea în care trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui 
restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită civilizată. 
Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi 
implicaţi în procesul instructiv-educativ. Între aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula 
de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" de a cărei armonie generală depinde 
dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe care trebuie să îl 
dea şcolii. Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza astfel de 
temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub influenţa 
societăţii şi în special a familiei. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale 
şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări 
şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate 
ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să 
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identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-familie este 
determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă 
acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

 
BIBLIOGRAFIE :  
1.  Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L., „ Didactica”, manual pentru clasa a 

X-a, şcoli normale, E.D.P., R.A., 1997; 
2. Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992.  
3. Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
4. Nicola, I., „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 
5. *** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.  
6. Revista Învăţământului preşcolar, 3-4/ 2005. 
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Magia Sărbătorilor de Iarnă 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Profesor învățământ primar: Trif Laura-Mirela 

Școala Gimnazială ,,Miron Pompiliu’’,Ștei 
 
Trăim într-o lume în care timpul parcă se contractă, suntem mereu într-o grabă suspectă, 

suntem înconjurați de cioburi de timp, le călcăm în picioare şi abia când uneori ne înțeapă ne 
oprim, privim în jurul nostru şi observăm lucrurile care ar trebui să conteze cu adevărat.La o 
privire superficială, totul pare simplu.Doar ca, în marea grabă în care trăim, se pare că ne găsim 
timp pentru toate, mai puțin pentru familie, de a sta de vorbă cu cei apropiați. Când copilul vrea 
şi el să vorbească, i se răspunde cu ,,Da’’ sau ,,Nu’’, fără niciun efort de a lărgi aria de 
conversație. 

Sărbătorile de iarnă sunt aşteptate cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de 
vârstă.Gândul la sărbătoare, la tradiție, la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de 
brad şi la vâscul din pragul uşii, la vacanță și zăpadă, aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre 
noi.Atmosfera Sărbătorilor de Iarnă ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia 
împodobirii bradului, de lustruitul ghetelor în așteptarea lui Moș Crăciun, de obiceiurile și 
tradițiile specifice acestor sărbători. Crăciunul e magie, e acea căutare a copilului din noi. E 
bunătate, e dăruire... 

In cadrul școlii se organizează în aceasta perioadă o serie de activități educative,dar cele 
mai așteptate sunt serbările școlare. De ce ? Știm cu totii... Moșul vine întotdeauana cu sacul 
plin. 

 Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor 
de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru 
sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de 
manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în 
valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia 
este surprinsă de potenţialul propriului copil. Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau 
interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care 
copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi 
cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare , de influenţare 
formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care 
relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor 
şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării 
să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece 
pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea 
relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie 
gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit 
astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Un real parteneriat între scoala şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de 
părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 
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PĂRINȚII IMPLICAȚI ÎN ACTIVITATEA GRĂDINIȚEI 
 

Prof. înv.preșcolar - Trifa Adina 
Șc.Gimn.,,Singidava”/G.P.P.,,Prichindel”,Cugir,Alba 

 
 Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în 

pregătirea scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea 
costumelor, interpretarea rolurilor, este serbarea şcolară.  

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru copii, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța grădiniței în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 Activitațile în parteneriat cu părinții contribuie la: 
Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
Stimularea activităţii în grup; 
Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii, concursuri, serbări; 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în 

mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în 
forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, grădiniță 
dragă! ”,“ Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte 
îndrăgite de copii și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 
sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi 
referitoare la tema aleasă.  

 Copiii fac tot felul de activități plastice împreună cu părinții. Se organizează ateliere, iar 
părinții și copiii, îndrumați de către educator, meșteresc felicitări de Crăciun, șiraguri de 
mărgele, și tot felul de alte obiecte drăguțe pe care mai apoi le donează copiilor din centrele de 
plasament.  

 Eu cred că varianta ideală pentru grădinițe și clasele mici ar putea fi un eveniment 
necompetitiv- o întâlnire părinți-copii în care să se confecționeze ornamente, păpuși, felicitări, 
figurine, să se joace niște jocuri amuzante, să se cânte un cântecel sau copiii să danseze, un suc, 
o prăjitură, părinții intreacționează, copiii primesc cadouri la sfârșit, totul într-un mediu non 
formal, cald, prietenos. Sau un carnaval în care copiii să se costumeze și să se distreze. Sau poate 
chiar și părinții să se costumeze. Sau o piesă de teatru haioasă pentru copilașii mai mari, la care 
ei să facă totul: decoruri, muzică, text etc. Astfel, fiecare și-ar pune în valoare aptitudinile și ar fi 
un proiect minunat în echipă. 

 De fapt, tot ce contează este ca cei mici să fie în largul lor, fără a intra în competiție cu 
nimeni, fără a simți presiune, să se simtă fantastic alături de părinți și de cadrele didactic. 

 În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
copiilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în 
alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în 
funcție de nivelul grupei pe care o conduc.  

 Serbarea de Craciun este cea mai indragita de copii, de aceea, pentru reusita ei exista 
preocupari sustinute: audierea colindelor, impodobirea salii de grupa, stabilirea centrului tematic 
, impodobirea bradului, pregatirea cadourilor etc. In acest cadru copiii interpreteaza cu multa 
placere roluri de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, stelute, fulgi, oameni de zapada, ingerasi etc. 
Aceasta serbare se poate desfasura in locatii diferite cum ar fi super-market-urile, Sali de 
spectacole, cluburi sau chiar curtea gradinitei, o serbare cu ,,Portile deschise’’, desfasurata in 
parteneriat cu alte institutii de invatamant din localitate, cu o mare implicare a familiei, a 
comunitatii locale, cu sosirea lui Mos Craciun in sania trasa de cai , de aceasta data, pe strazile 
orasului.  
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 De asemenea, organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, prin care părinţii au 
posibilitatea să-şi cunoască copilul prin prisma rezultatelor muncii sale. Participarea părinţilor la 
anumite activităţi demonstrative îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite, le 
sugerează anumite modalități concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor, etc. În 
cadrul acestor participări, părinţii observă modul de comportare al copilului în colectivitate, 
precum şi modul şi gradul de implicare al preşcolarului în activităţi. 

 Dacă cei din jurul tău afla de străduința ta si a copiilor cu care lucrezi, devin si ei 
cointeresați in diferite proiecte si parteneriate pe care le poți propune diferiților membri si factori 
ai comunității. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
2.Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII/ SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
Profesor învățământ primar - Trifu Maria Corina 

Liceul de Arte ,, Sigismund Toduță ” Deva 
  
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale 
de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea 
activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a 
copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

 Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de 
viaţă, de adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care 
nu poate proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate 
rolurile. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca 
fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui 
pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un 
dialog între profesori şi părinţi; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. Pentru realizarea 
cooperarii dintre scoala si familie mi-am propus promovarea unor schimbări în mentalitatea 
tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în 
activităţile şcolare educative. 

 Activităţile sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune: 
• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii, concursuri, serbări; 
 
 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării 

părinţilor la gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au 
responsabilitatea de a influenţa natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la 
coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; 
influenţarea pe plan local asupra rezolvării problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte 
participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

 Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul 
copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi 
din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o 
ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor 
şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia 
elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui 
semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un 
prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate 
pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori 
familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

 
 Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă 

câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, 
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căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară 
reprezintă un mijloc eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a 
colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii 
inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi 
sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive 
părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie 
le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi 
FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat 
de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi 
de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este 
succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care 
beneficiarul este COPILUL – o taină pe care întâi 
trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-
l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în 
care trăieşte. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. înv. primar TRITEAN DANIELA ALEXANDRA 

Şcoala Gim. “IULIU HAŢIEGANU” Cluj-Napoca 
 
“A-ţi învăţa copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moştenirea cea mai preţioasă” 

(Mantegazza) 
Într-o perioadă a schimbărilor, influenţelor şi evoluţiei societăţii, la nivel educativ se pune 

accent pe importanţa colaborării şcoală-familie, având ca scop unic formarea tinerilor ca 
personalităţi multilateral dezvoltate, adaptate dinamicii mediului. 

În România, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, părinţii sunt consideraţi parteneri 
principali şi beneficiari ai procesului de învăţământ. Articolul 80 prevede că toate deciziile 
majore din învăţământul preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative 
reprezentative ale părinţilor. Legea Educaţiei Naţionale dă dreptul părinţilor de a participa activ 
la conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii – a doi 
sau trei reprezentanţi ai părinţilor, în funcţie de mărimea şcolii (Articolul 96). Părinţii sunt 
implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin participarea la 
organizarea programelor Şcoală după şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

Colaborarea şcoală-familie în cadrul procesului instructiv-educativ este ca o punte de 
legătură între două medii diferite, acestea devenind complementare, facilitând astfel dezvoltarea 
intelectuală, emoţională şi socială a copiilor. Astfel, cele două mari “instituţii” au acelaşi rol: 
acela de a avea ca punct central copilul, cu nevoile lui personale, cu identitatea lui, cu unicitatea 
lui. Astfel, şcoala şi familia tebuie să împartă responsabilităţile în ceea ce priveşte educarea 
copilului şi să se completeze reciproc. O bună interacţiune între şcoală şi familie oferă copilului 
un mediu familiar, de siguranţă, linişte, încredere. 

Există patru motive potrivit cărora se impune colaborarea şcoală-familie, respectiv: 
- părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor; 
- învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte se realizează în 

afara şcolii; 
- cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale 

elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale 
părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala; 

- grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (părinţii şi profesorii) au dreptul să 
influenţeze gestiunea şcolară. 

Atât mediul familiar cât şi şcoala au în vedere ca şi responsabilităţi transmiterea de norme, 
valori și obiceiuri, dezvoltarea autonomiei copilului, transmiterea de cunoştinţe, învățarea 
responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, mici 
responsabilități familiare și școlare). 

Colaborarea şcoală-familie trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi 
(lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevilor, serbări şcolare, excursii). 
Relaţia dintre cele două părţi trebuie să fie de colaborare, de identificare a situaţiei-problemă, de 
dirijare a strategiilor educative în favoarea elevului şi de conştientizare a faptului că relaţia de 
colaborare este determinantă în educarea copiilor. Educaţia devine astfel un proces de pregătire 
pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă. 

Şcolaritatea este o etapă de cele mai multe ori dificilă pentru copil, fără a fi pregătiţi 
emoţionali, în primul rând, pentru această etapă. 

Pentru ca un copil să aibă success în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, 
printer care Daniel Goleman, în lucrarea sa “Inteligenţa emoţională”, spun că există şapte 
elemente cheie: 
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1. Încrederea – sentimental de siguranţă, certitudinea că se pot bizui pe ajutorul celor din 
jur în demersal său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia - pornirea interioară, conştientă, însoţită de dorinţa de a înfăptui cee ace îţi 

propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la 

activitatea acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, 

propriile idei şi sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui 

obiectiv comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi 

educatorii lui, care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 

hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia active de implicare şi de o parte şi de cealaltă, 
este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este dezbaterea şi rezultatul, din care beneficiarul 
este COPILUL. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 
Daniel GOLEMAN “Inteligenţa emoţională”, Ed. Curtea Veche, 2018 
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Serbările şcolare privite ca modalitate de a implica părinții în viața școlii 
 

Prof. înv. primar Troașe Iulia 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, la 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului liber. 

 Este important rolul pe care-l au interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi care au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale. 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi . 

Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii să ne bucurăm de bradul de Crăciun 
și de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. Serbările din această perioadă sunt tematice, 
în legătură cu sărbătoarea Crăciunului: serbări cu temă religioasă, cu prezentarea obiceiurilor de 
iarnă sau închinate anotimpului alb și sosirii lui Moș Crăciun. Reuşita spectacolului produce 
ecou în public, iar reacţia promtă a spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare.  

Referitor la publicul serbărilor, acesta este format, în mare parte, din părinți. Serbările 
reprezintă momente în care implicarea acestora este la un nivel ridicat, având în vedere că 
evenimentele de acest tip nu sunt foarte numeroase și că nu se referă la probleme de ordin școlar. 
Sunt momente de bucurie, care pun în valoare atât clasa ca grup de elevi, dar și pe fiecare copil 
în parte. De aici derivă caracterul stimulator al acestor activități extrașcolare, care poate constitui 
un punct de plecare în realizarea unui parteneriat durabil și viabil între școală și familie. 
Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionat de gradul de interes al familiei faţă de 
şcoală. Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este 
mai mare.  

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălilor, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în 
modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, 
restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei.  

 
Bibliografie: 
Catalano, H., Albulescu, I., Chiș, V. (2013), Dimensiuni ale educației și formării în școala 

contemporană, Cluj Napoca  
Cernea, M (2001), Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, Editura Discipol, București  
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PARTENERIAT CU PĂRINȚII –  
COPILUL ȘI SERBĂRILE DIN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. TROFIN DANIELA, 

GRĂDINIŢA GRUMĂZEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ 
 
 Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul 

lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute 
pentru realizarea unui scop comun, reușita serbarii. Încordarea gradata din momentul pregatirii 
serbărilor culmineaza în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectiva a grupei ajunge la maxim. 
Astfel, pregatirea și participarea la serbări este acțiunea în care copilul se obișnuiește să trăiască 
în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

 Părinţii au fost atraşi alături de grădiniță prin forme variate de activităţi educative, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, 
caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se 
implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile 
extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

 Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viaţa copiilor. Momentele de intensă trăire, 
aplaudate cu căldură de părinţi, nasc în sufletul preşcolarilor aspiraţii la armonie şi bucurie ce 
vor contribui la construirea personalităţii. Pentru orice grădiniţă, serbarea reprezintă un 
eveniment capital, atât pentru copii, cât şi pentru colectivul de cadre didactice, fiind percepută ca 
un examen dat în faţa părinţilor. Este prilejul de a demonstra acumulările cantitative, dar mai 
ales salturile calitative înregistrate de fiecare copil în parte. Aşa se explică febra pregătirilor 
pentru o asemenea activitate, dar şi întregul fast, şi mobilizarea generală pentru reuşita acţiunii. 
Evenimentul este privit ca atare si de către părinţi care-şi îmbracă odraslele cu cele mai frumoase 
haine, iar la ora adevărului, întreaga familie e prezentă la serbare, cu mic cu mare, fraţi, părinţi şi 
bunici, dar nu numai. 

Pregătirea unei manifestări colective antrenante, cum este serbarea, lasă urme adânci în 
sufletul fiecărui copil. Participarea la serbarea gradiniţei sau a grupei, îi uneşte pe copii, îi ajută 
să se împrietenească. Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, 
căci reuşita serbării întăreşte sentimentul apartenenţei la colectiv, mândria de a fi printre ,,copiii 
grădiniţei”. În strădania de a pregăti şi de a sustine o serbare, se clădeşte voinţa copiilor, se 
conturează perseverenţa, independenţa, curajul – copiii învaţă să-şi stăpânească emoţiile faţă în 
faţă cu un public numeros şi necunoscut.  

Cuprinse în cadrul activităţilor extracurriculare, serbările sunt activităţi ce plac mult 
copiilor şi tuturor ce vin în contact cu ele. Aceste activităţi stabilesc noi tipuri de relaţii între 
copii pe de o parte, iar pe de altă parte între copii şi adulţii participanţi, favorizând comunicarea, 
o bună socializare şi înţelegere în colectivitate şi în viaţa socială. 

Serbarea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea şi dezvoltarea experienţelor 
copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi 
exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, accentul deplasându-se 
cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. Orice serbare aduce lumină în sufletul copiilor, 
dă aripi imaginaţiei, creează o atmosfera plină de plăcere, bucurie şi prilejuieşte interpretarea 
poeziilor, cântecelor şi dansurilor îndrăgite de copii. 

 Copiii sunt familiarizaţi cu subiecte religioase care ţin de tradiţiile poporului nostru, 
folosind teme cunoscute de ei din familie: sărbătorile de Crăciun, de Anul Nou, de Paşti. Copilul 
se simte atras de întâmplări şi fapte biblice, de aura datinilor- taina naşterii lui Iisus, bucuria 
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aşteptării darurilor de Crăciun şi a celor puse de Moş Nicolae în cizmuliţe, urările ,,Hristos a 
înviat !”, ,,Adevărat a înviat !”, însoţite de ciocnirea ouălor roşii capătă o motivaţie pentru 
înţelegerea mesajului religios al sărbătorilor. Când bat la porţile sufletului Sfintele sărbători, ne 
bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumuseţe a datinilor strămoşeşti şi scoatem din 
comoara inimii şi din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc: cantecul, jocul şi 
costumul popular specific sărbătorilor. Roind, de pildă, în jurul bradului, cu obrajii îmbujoraţi de 
emoţie, cei mici şi cei mai măricei au prilejul să-şi rostească pe nerăsuflate poeziile, să cânte pe 
întrecute colindele, să-şi împletească armonios paşii în dansuri, hore. Şi câte n-ar mai face pentru 
a arăta ce ştiu, ce pot, cum pot, pentru că este şi un prilej de bilanţ şi voie bună.  

 Ele sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii care creează copiilor o stare de buna dispoziţie 
favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice. Copiii trebuie să interpreteze diferite 
roluri; cântăreţ, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-şi sau 
perfecţionându-şi o serie de abilităţi artistice.  

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu 
preşcolarii, reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi 
rolul important pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste 
tradiţii au dăinuit peste timp. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi 
conţinutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le particularităţilor de vârsta şi aptitudinilor 
artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, 
dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor şi strigăturilor a unor evenimente 
tradiţionale, copiii având posibilitatea să cunoască frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea 
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, armonia limbii române, îşi îmbogăţesc vocabularul cu 
expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne şi în comorile 
înţelepciunii populare. Pentru copii ele reprezintă o distracţie veselă, plăcută. 

Daca prin tot ceea ce facem încercăm să fim cât mai aproape de sufletul lor, stimulându-i 
permanent, copiii vor da frâu liber creaţiei, sugerându-ne chiar ei idei, contribuind în felul acesta 
la reuşita serbării. 

Despre cât de importantă este serbarea în viaţa copilului şi chiar pentru părinţii acestuia şi 
ce implicaţii are aceasta în dezvoltarea personalităţii copilului se pot concluziona următoarele: 
contribuie la acumularea cunoştinţelor; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a 
fiecărui copil şi al întregului colectiv prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune; trezesc în 
copil energia latentă, de a învinge dificultăţile întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea; cultivă 
spiritul de iniţiativă, de independenţă, iar pregătirea serioasă contribuie la stimularea interesului 
pentru munca, educă gustul pentru frumos, antrenează întregul potenţial intelectual, moral, 
estetic, afectiv, volitiv si fizic al copiilor.. 

 Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asiguram un sprijin în propria activitate. 
Învațându-i pe părinți sa se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile 
dintre părițti și copii. Prin cooperarea reala si comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei 
unități de decizie și de acțiune între cei doi factori.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Rodica Agaston-Vas, Adriana Călțun, SERBĂRILE ÎN EDUCAȚIE, Editura DPH, 

București, 2012 
 Nistor Stanciu Geta, LA GRĂDINIŢĂ E SERBARE, Bucureşti, 2004; 
 Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/ 2008, Bucureşti  
 Revista Învăţământul preşcolar 3-4/2005, , Bucureşti 
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Rolul activităților artistice in învățământul primar 
 

Țuculeanu Mirela- Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare și Sfânt”-Vorona 
 
Sufletul omului tânjeşte după muzică și culoare, precum se bucură de bucatele cu care se 

hrănește. Ne hrănim sufletul prin poezie, muzică, dans. Nu există bucurie mai mare pentru copii 
decât joaca. Dacă joaca copilului este transpusă într-un scenariu, efectul bunei dispoziții este 
garantat. Serbarea școlară este liantul spre înțelegerea semnificației fiecărui eveniment 
(sărbătoare ) în parte: Crăciun, Ziua Mamei, Paștele. 

Scenariul care se folosește la regizarea unei serbări, nu este altceva decât o lecție 
interactivă pe care actorii în speță, elevii clasei, sunt rugați să și-o însușească. Este o bucurie 
imensă pentru copil când învață scenariul spectacolului și îl prezintă în fața auditoriului (părinți, 
bunici). 

Activitățile extracurriculare sunt un prilej mult așteptat de părinți, copii, cadre didactice. 
Lucrul în echipă dezvoltă creativitatea, imaginația și cooperarea. Să-I vezi împreună pe copii cu 
părinții lor, bucurându-se pentru fiecare moment, iar bucuria este mai mare când părinții își 
costumează copii și savurează cu sufletul la gură rolul jucat de aceștia( personaj de basm, 
anotimp, floare).Orice serbare școlară implică multă muncă după orele de curs, străduință din 
partea elevilor și a învățătorilor, cheltuială pentru decoruri,costume, dar toate acestea merită, 
reprezentația finală aducându-ți multă satisfacție și emoții ce nu pot fi exprimate in cuvinte. 
Glasurile firave și gingașe,jocul scenic, licărirea din ochii micuților artiști costumele 
extraordinare reușesc să te transpună într-o lume de poveste. 

Implicarea părinților în activitatea culturala a clasei este foarte importanta mai ales la 
vârste foarte mici: clasa pregătitoare, clasa I. Alături de învățători care pun la cale scenariu 
serbării școlare, părinții sunt cei care desăvârșesc acest act cultural contribuind pecuniar la 
realizarea decorurilor, costumelor. Fără acest lanț trofic “ cadru didactic -> copil ->părinte”, 
activitățile din școală, fie ele culturale, instructiv-educative, competiții, excursii, sunt sortite 
eșecului. Am fi ipocriți să nu recunoaștem că noi, educatorii, cu finanțare zero de la ministerul 
învățământului pentru baza materială, ajungem să acceptăm ajutorul părinților pentru a ne 
desfășura munca într-un cadru relativ apropiat de ceea ce ar trebui pentru a face o minimă 
performanță școlară. Degeaba punem suflet în tot ceea ce întreprindem dacă baza materială nu 
este adaptată cerințelor copiilor din secolul 21. Vrem învățământ european,dar aduceți bani de 
acasă dacă vreți să faceți mai mult decât orele de curs. 

Revenind la subiectul de bază, serbările școlare sunt un prilej de bucurie, 
deconectare,întâlnire atât pentru copii cât și pentru părinți. Deviza mea este: Nu lăsați să treacă 
nici o zi fără să cântăm,dansăm,improvizăm mici scenarii, recităm poezii. Aceste gesturi aduc 
copiilor mai multă bucurie decât dacă le vom preda Înmulțirea si Adjectivul, chiar dacă în cadrul 
acestor lecții utilizăm material colorat (fișe de lucru) sau lucrăm pe centre de activitate. 
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Rolul si importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 
 

Prof.Tuculia Florica 
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”,Bozovici/ 

Structura:Grădiniţa P.N.Prilipeţ 
 

„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd 
imediat.  

Şi-i arată elevului că a observat !...   
Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la 

cele nesuferite.  
Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!” 
- Helen Exley - 
 
 Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea 

şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă 
sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare 
în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca 
participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se 
recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la 
adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si 
educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului 
educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine 
activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în 
sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi 
integrarea şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o 
frecventează copilul lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a 
personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, 
şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, 
aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în 
condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul 
grădiniţei. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre 
familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie 
una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia 
copiilor lor. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau 
an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de 
manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în 
valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia 
este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un 
mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de 
asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de 
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încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi sau mai puţin 
talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii 
:jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă 
împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera 
să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 
BIBLIOGRAFIE 
PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, 

Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
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ŞCOALĂ-FAMILIE. Un parteneriat real în beneficiul copilului 
 

Prof. înv. Primar : Tudor Andreea Cosmina 
Şcoala Gimnazială nr.126, sector 5, Bucureşti 

 
După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația 

copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune 
o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între 
școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii 
care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale 
copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de 
reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu 
familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de 
comportare în condițiile școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de 
la școală și invers. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la 
școală, cât și acasă. După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-o 
ambianță naturală, ci într-o civilizație”. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării 
elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale 
și estetice, în domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul 
activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 
La ședințele cu părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la 
învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să 
cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de învățătoare și de colegii de clasă, dacă 
purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una corespunzătoare. „A-ți învăța copiii să facă binele 
înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă” (Mantegazza). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită 
concepția unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu 
pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită 
atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al 
educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență 
influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor 
învățării, precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită 
dialogului cu școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și 
profesorii) au dreptul să influențeze gestiunea școlară. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, 
printre care Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din 
jur în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
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Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, 

propriile idei şi sentimente; 
Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi 

educatorii lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 

școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 
școlare). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate 
ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să 
identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este 
determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe 
sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre 
aceste activități s-a numit „Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit 
combaterea violenței în școala noastră. Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care 
le-au vorbit atât micilor școlari, cât și părinților despre importanța menținerii liniștii atât în 
familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în parteneriat cu familia și de această dată și cu 
comunitatea locală am desfășurat activități de 1 Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul 
elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă cu mândrie numele și își cinstesc an 
de an Ziua Națională a României. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea 
pe care el o duce în familia lui, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă”. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii 
cu mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe 
„cărări întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, 
este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul 
este COPILUL. 

COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 
neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 

 
 Bibliografie: 
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Părinţii – parteneri în educaţia copiilor 
 

Prof. Tudor Florentina 
Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu!” Arad 

 
Relaţia şcoală - familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus 

atenţiei întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimul timp. Dacă până în 
prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat 
“responsabilitatea şcolii”, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. O educaţie de calitate se 
realizează atunci când, la procesul de formare şcolarilor participă în mod armonios toţi factorii 
educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care 
asigură succesul şcolar.  

Programul anual „Săptămâna părinţilor”, desfăşurat în şcoala noastră, încearcă să pună în 
valoare întregul potenţial pe care îl are relaţionarea şcolii noastre cu familia şi comunitatea. În 
urma desfăşurării acestuia, în anul şcolar 2017-2018, s-a realizat şi s-a aplicat un chestionar de 
feed-back.  

Scopul investigării: formarea unei imagini de ansamblu asupra atitudinilor şi opiniilor, ale 
părinţilor, ca participanţi direcţi; identificarea felului în care părinţii se implică în viaţa şcolii şi 
modul în care cadrele didactice şi părinţii îşi asumă responsabilităţi privind educaţia copiilor şi 
diseminarea activităţilor susţinute; îmbunătăţirea calitativă a programului, în următorii ani.  

Pentru a realiza investigarea, s-a utilizat ca metodă sociologică ancheta directă, realizată 
prin chestionar. După forma întrebărilor, chestionarul include atât întrebări închise şi semiînchise 
cât şi întrebări deschise. Întrebările închise permit alegerea răspunsurilor dinainte fixate în 
chestionar. Întrebările deschise lasă subiectului libertatea unei exprimări personale a 
răspunsurilor.  

Activităţile din această săptămână sunt variate şi la propunerea părinţilor. S-au organizat 
întâlniri (lectorate) cu părinţii, aceştia dorind să afle mai multe despre educarea copilului şi 
consideră că merită să investească timp în acest scop.  

Scopul acestor teme: asigurarea legăturii cu părinţii elevilor pe parcursul anului şcolar; 
schimbul de experienţă, confruntarea opiniilor şi găsirea soluţiilor pentru activităţile educative; 
realizarea unităţii atitudinilor şi acţiunilor educative ale părinţilor; relaţiile de colaborare între 
părinţi şi influenţa educativă asupra copiilor; iniţierea părinţilor în stimularea dezvoltării 
personalităţii copiilor lor; îmbunătăţirea condiţiilor de activitate educativă în şcoală şi în familie. 

Implicarea familiei în activitatea şcolară a copilului şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt 
elemente care reflectă o creştere a preocupării familiei în ceea ce priveşte activitatea şcolară a 
copilului, precum şi o ameliorare a comunicării şi colaborării familiei cu şcoala. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII/SERBĂRILE ŞCOLARE 

 
PROF.PT.ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:TUDORA ISABELA 

ŞCOALA GIMN.,,PICTOR N. GRIGORESCU", TITU, DÂMBOVIŢA 
  
 O serbare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare,de influenţă formativă a elevilor 

,de sudare a colectivului,de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc 
în contexte inedite,de încurajare a talentului,de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a 
elevilor timizi sau mai puţini talentaţi. 

 Prin combinarea armonioasă a părţilor într-un întreg,decorarea adecvată 
evenimentului,ţinuta cu accesoriile necesare,fundalul muzical,semnalul sonor,jocul de lumini, 
reprezintă toate,elemente importante care contribuie la construirea unor valenţe estetice deosebit 
de educative,dar şi a unei anumite tensiuni interioare specifice copiilor.Pe de altă parte,în sufletul 
spectatorilor se trezesc emotii puternice. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare ,atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi,nu în 
ultimul rând pentru părinţii copiilor.Organizarea unor acţiuni educative de acest gen au rolul de 
dezvolta abilităţi de a interacţiona şi a empatiza cu proprii copii.Consider că implicând părinţii în 
astfel de activităţi,ei vor fii mai conştienţi şi implicaţi în actul didactic,în viaţa propriului 
copil,realizând împreună progress didactic.Am încercat să-i determin să-şi ridice semen de 
întrebare privind propriile metode folosite în educarea copiilor,să asigure continuitatea educaţiei 
primite de la şcoală,să închegăm legături de prietenie între familii,să fim solidari ,toleranţi unii 
cu ceilalţi. 

 Prin formularea unor invitaţii confecţionate cu elevii,am trezit interesul şi preocuparea 
familiilor acestora spre a contribui personal în asigurarea unor materiale necesare,am asistat la 
emiterea unor păreri personale şi argumentarea acestora,manifestarea creativităţii ,a iniţiativei şi 
inovaţiei.În urma parteneriatului şcoală –familie,elevii au devenit mai siguri pe ei ,au dovedit 
echilibrul interior ,personalitatea s- a dezvoltat armonios. 

 Este foarte indicat ca pe parcursul serbărilor şcolare să iniţiem momente interactive 
părinţi-copii,jocuri,scenete,recitări,dansuri populare,cântece pe care părinţii fie le cunosc,fie le 
învaţă împreună cu copii.Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii-
părinţi,atmosfera să fie mai caldă,de sărbătoare a tuturor vârstelor.Fiecare familie trebuie 
valorizată prin unicitatea sa. 

 Acest tip de activitate extracurriculară a reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită a talentului nativ al copilului.Este o ocazie în care copilul îşi spune în valoare inteligenţa 
dominant descoperită şi valorificată de cadrul didactic.De multe ori familia este surprinsă de 
potenţialul propriului copil. 

 Dansul,recitarea,cântecul,interpretarea unor roluri sunt forme de manifestare prin care 
copilul îşi satisface nevoia de afirmare prin joc,căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi 
cognitiv. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea are loc pe fond afectiv –pozitiv ,mai ales.De aceea 
.se asigură explicarea sensurilor figurate ale cuvintelor,se urmăreşte dicţia,intonaţia,mimica şi 
gesturile.Trăirile emoţionale ,sentimentele înălţătoare de iubire,patriotism,credinţă,aspect ce se 
pot cultiva şi în familie,cu o plăcere caracteristică de timp liber. 

 Am urmărit prin serbările de Crăciun,de 8 Martie ,de final de an şcolar,dar şi prin 
Festivalul toamnei,scenete diverse să ating două coordonate:emoţional-afectivă şi cea relaxantă,-
prin mişcare ,destindere,etc. 

 Serbările copilăriei aduc lumină în suflete,dau aripi imaginaţiei,entuziasmului şi 
stimuleaza creativitatea. 
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SERBARILE DIN GRADINITA 
 

Tudorache Cornelia 
Gradinita nr.1 Voluntari 

 
Dezvoltarea socio – afectiva a copiilor prescolari cuprinde o serie de obiective 

educationale fundamentale ce nuse limiteaza la o singura disciplina, ci pot fi realizate prin 
intreaga activitate din gradinita . 

Datorita diferentelor individuale, fie ele cele constitutionale, fie de mediu social si de 
educatie, in acest sens stabilirea unui model strict conturat pentru nivelul de maturitate socio – 
afeciva a copilului prescolar nu e posibila. Se poate observa ca aceasta resimte trei necesitati 
psihologice fundamentale a caror satisfacere permite dezvoltarea psihica normala, echilibrata si 
ii faciliteaza procesul de maturizare emotionala .  

Este vorba de :  
a. – nevoia de securitate afectiva ( de a iubi si a se simti iubit ); 
b. – nevoia de a se simti util si de a avea constiinta propriei valori ; 
c. – nevoia de a intelege si de a intui, incipient sensul propriei existente, cat si sensul 

mediului in care traieste. 
Activitatile artistice contribuie la acumularea cunostintelor si la largirea orizontului de 

cunoastere a copiilor , imbogatesc si nuanteaza viata lor afectiva, le ofera prilej de a trai emotii 
variate ce se vor acumula in limbajul de reprezentari si emotii. De asemenea, munca laolalta 
contribuie la dezvoltarea simtului de raspundere al fiecarui copil si al intregului colectiv prin 
dorinte comune de a obtine rezultate bune, favorizeaza stabilirea unei discipline constiente pe 
parcursul repetitiilor si in cadrul desfasurarii lor. 

 Contactul cu un public prezent in numar mare sau mai mic la serbarile din gradinita, 
trezeste in copii energia latenta, exigenta in ficare de a invinge greutatile ivite, de a-si stapani 
timiditatea, le cultiva spiritul de initiativa, de independenta in actiune, iar pregatirea din timpul 
repetitiilor contribuie la stimularea interesului pentru munca si a disciplinei muncii indeplinite cu 
constinciozitate. 

Importanta manifestarilor artistice interpretative rezida chiar si in functiile acestora : 
a. – cognitive si cultural artistice ;  
b. – moral – civice si de societate ; 
c. – recreativ – distractive si afective . 
 Prin realizarea functiei cognitive sau cultural artistice, copiii iau contact cu valori culturale 

ale poporului nostru si ale altor popoare cu valori multiple ale spiritualitatii universale. 
 Exercitandu-si functia de educatie moral – civica si de socializare, activitatea 

interpretativa contribuie la sprijinirea integrarii sociale a copiilor prin formarea si dezvoltarea 
sentimentelor, convingerilor si atitudinilor necesare indatoririlor ce revin tinerei generatii, 
precum si ale normelor de comportare si convietuire sociala. 

 Caile de educare morala a copiilor prin activitatea artistica sunt numeroase ele depinzand 
de orientarea continuturilor incorporate in mesajul artistic elaborat. 

 Functia distractiv – recreativa satisface una din importantele trebuinte ale copiilor si 
anume aceea de refacere a echilibrului fizic de recreare si deconectare. 

 Manifestarile artistice reprezinta un prilej de evaluare a activitatilor se le-au pregatit. Prin 
poeziile recitate, copiii dau dovada ca sunt obisnuiti sa vorbeasca corect, nuantat, expresiv, 
folosind o mimica si un ton cat mai adecvat, prin miscarile prezentate se va vedea stadiul 
coordonarii cu ritmul muzicii, prin cantece se constata armonizarea cu ceilalti, prin scenetele 
prezentate se vor vedea cunostintele si starea empatica.  

 Serbarile reprezinta un nesecat izvor de satisfactii, lucruri, creeaza buna dispozitie, 
favorizeaza dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic si psihic.    Importanta lor 
educativa rezida in continutul artistic prezentat precum si in atmosfera sarbatoreasca ce se 
instaleaza cu acest prilej .De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de 
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activitati care conduce la sudarea colectivului de copii, ii invata sa traiasca in grup, sa se 
incadreze intr-o disciplina ferma .Prin organizarea serbarilor dezvoltam la copii dragostea pentru 
arta, pentru frumos. Serbarile in cadrul gradinitei, au fost organizate cu ocazia sarbatorilor de 
iarna, 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia unor actiuni din cadrul parteneriatelor „ Obiceiuri si traditii – 
Colindul la romani, Armonii de primavara. ” Au fost si actori dar si spectatori. In cadrul 
parteneriatului „ Sa fim buni crestini ” – am participat la un program artistic prezentat de copiii 
scolari in cadrul Centrului de plasament, Viseu de Sus. 

 De asemenea am organizat serbari cu ocazia Zilei Nationale, serbari de sfarsit de an 
scolar. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor educatiei estetice , a dezvoltarii gustului 
pentru frumos si nu in ultimul rand, a dezvoltarii pe plan moral. 

 La originea activitatii ludice a copiilor se afla starile emotionale. Ele constituie un 
preludiu al implicarii in joc, in toate activitatile desfasurate, cat si un efect sau expresie a 
acestuia. Daca nu exista un strop de placere, cu greu vom putea initia un joc, si de asemenea, 
orice joc, la randul sau, va amplifica starile emotionale pe parcursul derularii sale. 

 Serbarile din gradinita, activitatile artistice in general sunt un altfel de joaca, o joaca a „ 
micilor actori ” , o joaca in care copilul respira, se simte altfel, satisfactia ce se citeste pe fata lor 
cu ocazia interpretarii unor roluri sau cu prilejul, recitarilor. 

 Viata afectiva la varsta infantila constituie temeiul viitoarei personalitati. A te concentra 
asupra ei, a mecanismelor proprii de functionare constituie, de fapt, esenta activitatii instructiv – 
educative a educatoarei in gardinita de copii, barometrul de apreciere a eficientei acestei munci, 
chiar daca roadele ei vor fi culese nu imediat, ci in timp, uneori de-a lungul intregii deveniri 
umane. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Tudorache Maria, Profesor pentru învățământul primar 
Școala Gimnazială „‚Sf. Nicolae” Pietroşiţa 

 
 Ca de fiecare dată,Magia Sărbătorilor de Iarnă” ne surprinde pe fiecare, în mod diferit. 

Simțim ceva ce uneori nu poate fi descris,cuvintele ar fi de prisos.Este o perioada unică din an 
când încercăm să fim mai buni, să dăruim și să primim. 

 Anul acesta am hotărât împreună cu părinții elevilor mei să sărbătorim în mod special 
sosirea Crăciunului. O să organizăm „Mersul cu colindul” pe la casele lor,în ultima zi de școală, 
pentru a nu le strica copiilor programul de sărbători. Abia așteptăm să le urăm celor colindați 
numai de bine, din toată inima noastră. La fiecare casă se cântă un alt colind,iar la final se fac 
urări de sărbători. Ne pregătim să le confecționăm și o mică „amintire”. 

 Dintre colindele pe care le vom cânta amintim: ”Sculați gazde, nu dormiți!” , „Vremea e 
de colindat”, ”Scoală gazdă din pătuț „ ,”Colindăm iarna”, ”După datini colindăm”.Am să va 
prezint mai jos un colind străvechi, pe care chiar eu îl cântam în Ajunul Crăciunului, cu multe 
emoții în glas, dar cu mare bucurie. Doresc să simţiţi cu toţii magia sărbătorilor de iarnă, pentru 
că numai cei cu sufletul curat pot să schimbe lumea! 

 
 Pe cărarea șerpuită  
 Pe cărarea șerpuită, 
 Cu argint bătătorită (bis), 
 Vin cântând de sărbători 
 Cete de colindatori (bis). 
 Busuioc verde pe masă, 
 Da-ne, gazdă, drumu-n casă (bis). 
 C-am venit să colindăm, 
 Pe la case să urăm(bis)! 
 Să v-aducem bucurie, 
 Sănătate și-armonie(bis). 
 Și la anul când venim 
 Sănătoși să va găsim!(bis) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. ÎNV. PR. TUDORAN MARIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 
COM. CHISELET, JUD. CĂLĂRAȘI 

 
Motto: ”...datinile, proverbele, muzica și poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se 

poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preț ca averea de cuget și 
simțire inclusă și păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului 
românesc, al moșilor și strămoșilor noștri.” 

 Alexandru Vlahuță 
Relația școală – familie – comunitate este una în care fiecare factor interrelaționează cu 

ceilalți.  
Implicarea familiei în colaborarea cu școala în ceea ce privește educația copiilor este 

extrem de importantă și ea generează avantaje pentru toți factorii implicați: școală, familie și 
societate. Între cei trei piloni de rezistență ai educației pendulează copilul, obiect și subiect al 
educației. 

Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură, într-o foarte mare 
măsură, buna integrare a copilului în activitatea școlară, dar și în viața socială. 

Copilul vine pe lume într-o familie ce-l așteaptă cu nerăbdare. Este botezat și primește un 
nume ce-i va asigura apartenența la o familie, deci siguranță socială. În sânul familiei va lua 
contact pentru prima data cu tradițiile și obiceiurile strămoșești. Sărbătorile laice și cele 
religioase aduc la un loc membrii familiei, sudează relațiile și întăresc caractere, modelează 
tinerele vlăstare și apropie generații.  

Familia este mediul propice de modelare intelectuală, afectivă și volitivă a personalității 
copilului, climatul și atmosfera din mediul familial fiind baza de la care se pornește spre reușita 
spirituală și afectivă a copilului. Dacă familia are lipsuri materiale sau climatul nu este unul 
sănătos, copilului îi va fi influiențată în mod negativ, dezvoltarea psihocomportamentală. 

În familiile de astăzi a crescut rata divorțurilor, tensiunile și conflictele sunt tot mai 
prezente, iar aceste lucruri se pot resfrânge în mod negativ asupra dezvoltării fizico-psihice a 
copilului, lăsând sechele asupra personalității acestuia. Probleme materiale din cadrul familiei 
sau dorința de avea mai mult au determinat plecarea la muncă, în străinătate, a unuia sau a 
ambilor părinți. În această situație, copiii rămași acasă, în grija bunicilor sau a altor rude, rar mai 
pot fi vazuți zâmbind. Lipsa părinților atrage după sine, de cele mai multe ori, absenteism și 
abandon școlar. Familia ar trebui să fie lângă copil, să-i fie model, să-l sprijine, să-i insufle 
anumite valori, să-l responsabilizeze și să-i dezvolte simțul identității. 

Familia este primul mediu în care copilul experimentează relații și el va dezvolta relații în 
afara acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a avut aici. Un copil are nevoie de legături 
emoționale stabile, de sentimentul apartenenței necondiționate la grupul familiei, de un mediu 
sigur care sa-i asigure experiențe normale de viață. 

Familia externă, formată din bunici și rude, în ajută pe copil să-și cunoască rădăcinile. 
Dinspre bunici, în general, copiii au parte de experiențe pe care le vor purta cu ei toată viața. 
Implicarea bunicilor, oameni ”trecuți prin viață”, nu poate fi decât benefică pentru copilul aflat la 
vârsta primelor experiențe de viață. Păstrarea și transmiterea tradițiilor se face în primul rând în 
cadrul familiei. Aici copilul va împodobi bradul, îl va aștepta pe Moș Crăciun, va sărbători Anul 
Nou, va învața colinde și rugăciuni, va sărbători Paștele și Rusaliile, va petrece în familie zilele 
onomastice, va cânta și va dansa la nunți și botezuri, va da și va primi cadouri prilejuite de aceste 
sărbători. Tradițiiile populare românești rămân tezaurul nostru cel mai de preț. 
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Școala, al doilea factor educațional din viața copilului, vine să întărească tot ceea ce 
copilul a învățat în familie, dar aduce completări și lucruri noi vis-a-vis de educația prin și pentru 
păstrarea tradițiilor românești. 

În cadrul școlii, un rol important îl au activitățile extrașcolare. Având un larg caracter 
interdisciplinar, ele oferă cele mai eficiente modalități de valorificare a tradițiilor, obiceiurilor și 
datinilor populare, locale și naționale. 

Conștientizarea, transmiterea de cunoștințe prin intermediul activităților școlare și 
extrașcolare trebuie organizate astfel încât patrimoniul cultural să poată fi valorificat atât în 
școală, cât și în comunitate. Educația urmărește familiarizarea cu valorile naționale: păstrarea și 
transmiterea tradițiilor și obiceiurilor din generație în generație, utilizarea potențialului educativ 
uriaș și formarea conștiinței naționale. 

Fiecare școală manifestă preocupare pentru păstrarea portului popular, a tradițiilor și a 
folclorului prin diverse activități ce au ca obiective: cunoașterea folclorului, dezvoltarea la elevi 
a respectului pentru înaintași, interpretarea unor cântece populare în cadrul serbărilor școlare, 
învățarea unor pași de dans popular, punerea în scenă a unor piese cu tematică religioasă, precum 
și formarea unui repertoriu de colinde. Implicarea părinților în activitățile extrașcolare duce la o 
mai bună colaborare școală – familie, la responsabilizarea acestora față de copii și la 
conștientizarea faptului că numai împreună vom reuși să păstrăm vii tradițiile noastre. 

Atunci când școala, părinții și comunitatea sunt parteneri în educație, în jurul elevilor se 
formează o comunitate de suport. 

Ora de religie, predată de preotul comunității, aduce un plus în educarea copiilor, în 
păstrarea tradițiilor și obiceiurilor. Implicarea lui în activitățile extrașcolare aduce în repertoriul 
elevilor colinde vechi, dar frumoase și trezește în sufletele părinților și bunicilor amintirile 
plăcute ale copilăriei. 

Îmbinarea eforturilor educative ale familiei și școlii este nu doar recomandabilă ci și 
obligatorie. Cele două medii se completează și se susțin, ele asigurând, într-o mare măsură 
integrarea copilului în viața școlară și în cea socială. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
CAROL OF THE BELLS – FLASHMOB 

 
Tudori Vasilica, prof.vioară, Liceul de Artă, Sibiu 

 
Scriu acest eseu înaite de serbare. Serbarea se va desfășura în ultima zi de școală a anului 

2018, vineri, 21 decembrie. 
Pentru acest sfârșit de an vom pregăti un flashmob pentru sărbătorile de iarnă.  
LOCAȚIA: holul școlii unde se va desfășura un bazar de Crăciun. 
ORA: aproximativ 11, nu în toiul activității de bazar, spre sfârșit, la finalul programului 

artistic prezentat de alți colegi, înainte de a pleca acasă, în vacanță. 
LUCRAREA MUZICALĂ: Carol of the Bells – Colinda clopoțeilor sau Colindul 

zurgălăilor. Este o colindă de Crăciun. Am ascultat-o și în filmul „Singur acasă”. Se bazează pe 
un cântec popular tradițional cunoscut în limba ucrainiană ca „Ședrik”(bogat). Autorul muzicii 
este Mikola Leontovici, versurile: Petro J. Vilîouschi. Nu am folosit versurile pentru că am 
pregătit o variantă instrumentală.  

PARTICIPANȚI: am ascultat pe internet mai multe interpretări: Pentatonix, Voctave, 
coruri, aranjamente. Am ales o variantă accesibilă pentru noi pe care a pregătit-o Enea 
Christian Trailović, clasa a VIII-a vioară. El a prelucrat un aranjament de cvartet de corzi 
pentru patru viori. Acesta este nucleul de bază: 

Vioara I: Remus Bîrză, clasa VII-a, Irina Androniciuc, clasa XII-a; 
Vioara II: Lavinia Haiduc, clasa VI-a, Enea Christian Trailović, clasa VIII-a; 
Vioara III: Denisa Borbel clasa X-a, Andrei Croitoru clasa IX-a; 
Vioara IV: Ștefana Iancu clasa IX-a, Vasilica Tudori profesor. 
Ne vom invita colegii să se alăture grupului. În primul rând pe cei de la vioară pentru că 

vor cânta același material muzical și este mai ușor, și alti colegi de la alte instrumente, având în 
vedere pregătirea știmei corespunzătoare instrumentului. Vom ajunge cam la 20 participanți. 

DESFĂȘURAREA: cântecul se bazează pe o formulă ritmico-melodică ostinato: sib la sib 
sol. Enea Christian își va instala pupitrul într-un colț al holului școlii și va intona această formulă 
„magică”, anunțând începutul momentului. Se vor alătura fără grabă (cu pupitre): Remus, 
Denisa, Ștefana. După ce formula va fi cântată de aproximativ 8X începe cu adevărat piesa prin 
intonarea efectului de clopot. Pe rând se vor atașa toți participanții. Nucleul de bază are datoria 
să se îngrijească de invitații instrumentiști și vor trebui să execute știma fără greșală, să nu se 
lase influențați de acțiunile exterioare. Nu exagerăm și după patru repetări, la un semn ne vom 
opri pe tonică, 

SĂRBĂTORI FERICITE ! 
16 decembrie 2018 
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Despre importanța activităților educative 
realizate în parteneriat cu părinții 

 
Prof. Tudorică Iuliana Maria 

 
Privind studiului întreprins aici pentru a dobândi o înţelegere mai largă a basmelor, cu 

precădere a basmelor româneşti, constatăm o divizare a cercetărilor întâi în direcţia structurilor, 
morfologiei basmelor, apoi a simbolisticii acestora – în relaţie cu evoluţia civilizaţiei umane, cu 
istoria credinţelor, a concepţiilor religioase, a conştienţei umane – şi în al treilea rând a abordării 
pedagogice şi psihologice a basmelor legat de vârste, de nivelele de conştienţă ale copilului în 
dezvoltare. 

Basmele româneşti oferă - şi prin prezenţa animalelor, tema care ne interesează - tabloul 
unor încercări, a unor căi de formare umană ce duc de la stări inferioare, animalice (vrăjirea), la 
perfecţionare (dezvrăjirea) şi compensare morală. 

Utilizarea basmelor în grădiniţă – şi în clasa pregătitoare – nu se bazează pe o simbolică 
mecanică (fiu de împărat = ...) ci pe mobilitatea imaginilor din basme care, lăsând copilul liber, îl 
feresc de moralizarea pedantă şi abstractă. Oferind în imagini bogate şi plastice o oglindă a 
transformărilor propriei vieţi interioare, basmele sunt receptate nu ca ceva realist, marcate de 
întâmplări groaznice şi sângeroase, ci ca o succesiune de metamorfoze, pe urma încercărilor 
descrise acolo. 

Grădiniţa reprezintă un factor cheie în educaţia şi dezvoltarea psiho-socială a copilului. 
Uşurinţa cu care copilul se adaptează la solicitările vieţii, performanţele academice, precum şi 
nivelul de implicare şi participare sunt rezultatele directe al factorului educaţional şi afectiv al 
relaţiei grădiniţă – copil. Rolul pe care şi-l asumă cadrele didactice în primii ani de viaţă a 
copilului, atitudinea şi aspiraţiile acestuia, vor pune amprenta semnificativ asupra dezvoltării 
intelectuale şi sociale a acestuia. La vârsta copilăriei, poveştile şi basmele sunt mai mult decât 
simple istorisiri. Ele reprezintă un instrument foarte important aflat la îndemâna cadrelor 
didactice și părinţilor pentru a stimula dragostea de lectură şi cărţi, curiozitatea intelectuală a 
micuţului, dar şi un instrument pentru a consolida legătura afectivă copil – părinte. 

Basmul joacă un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin intermediul 
basmului, copilul descoperă lumea şi se poate plasa în situaţii de viaţă în afara contextului 
familial. Prin lupta dintre bine şi rău şi situaţiile conflictuale întâlnite, copilul învaţă strategii de 
viaţă, descoperă consecinţele unor fapte şi atitudini şi îşi însuşeşte comportamente sociale 
pozitive. Fără a fi obligat să treacă printr-o experinţă negativă, copilul poate învăţa astfel să 
descopere lumea din jur, oamenii şi modul în care aceştia acţionează în diferite situaţii de viaţă. 
Multe dintre poveştile pentru copii semnalează la nivel mataforic lupta dintre bine şi rău, 
identifică principalele tipologii compotamentale, precum şi modul în care anumite situaţii 
concrete de viaţă îşi pot găsi rezolvarea. 

Basmele îmbogăţesc viaţa afectivă a copilului, prin intermediul acestora copilul ajungând 
să trăiască alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experinţele la care acestea sunt 
supuse şi să înveţe să îşi exprime propria stare emoţională în funcţie de contextul şi desfăşurarea 
povestirii. Copiii pun întrebări, se bucură pentru victoria personajului cu care se identifică, devin 
trişti sau îngrijoraţi atunci când personajul respectiv se află în dificultate şi învaţă să îşi 
definească propriile emoţii în raport cu anumite situaţii de viaţă. Copilul învaţă să îşi definească 
emoţiile pozitive în raport cu cele negative şi dezvoltă anumite comportamente de tip social.  

Povesti precum Capra cu trei iezi, de Ion Creangă sau Scufiţa Roşie, de Fraţii Grimm 
transmit copiilor anumite modele de viaţă. În Capra cu trei iezi, de Ion Creangă, copiii înţeleg 
prin intermediul întâmplărilor că până la o anumită vârstă trebuie să ascultăm şi să respectăm 
sfaturile primite de la adulţi pentru a evita pericolele iminente. Această povestire este plină de 
exemple educative prin care copilul este expus în plan imaginar unor primejdii cu care se 
confruntă atunci când iese din cuvântul adulţilor. În Scufiţa Roşie, de Fraţii Grimm se vorbeşte 
despre riscul şi primejdiile cu care ne putem confrunta atunci când ne abatem de la drumul 
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stabilit pentru a ajunge la un obiectiv. Finalul acestor poveşti aduce întotdeauna soluţia 
salvatoare prin implicarea factorilor educaţionali, reprezentaţi de familie, grădiniţă şi alţi 
formatori din viaţa copilului. 

Vârsta preşcolarului este vârsta vorbirii, a educaţiei de început de drum. Nu şi-ar îndeplini 
menirea, dacă n-ar acorda un loc de frunte dezvoltării vorbirii, a vocabularului, în cadrul 
preocupărilor educative. Dezvoltarea limbajului cuprinde nu numai înţelegerea structurilor 
verbale şi utilizarea lor în contexte imediate, ci şi învăţarea exprimării propriilor idei şi 
sentimente. O asemenea învăţare nu poate avea loc fără un model adecvat şi inteligibil. Una din 
căile naturale în acest sens este spunerea sau citirea unor povestiri de către educatoare. Această 
activitate poate începe de foarte devreme, cu grupa mică.  
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Magia sărbătorilor de iarnă 
Importanţa activităţilor educative ȋn parteneriat cu părinţii 

 

Prof. psihopedagog, Tudorici Elena Claudia 
Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia 

 

Sărbătorile de iarnă la romani ȋncep de la Sfântul Andrei (30 noiembrie) şi ţin până la 
Sfântul Ion (7 ianuarie). 

Această perioadă a anului reprezintă o ȋmbinare de tradiţii, obiceiuri şi datini care dau un 
farmec aparte anotimpului friguros , ȋmbrăcându-l cu bucurie şi trăiri spirituale. 

În anotimpul friguros pot avea loc diverse activităţi care să consolideze relaţia dintre şcoală 
şi părinţi. 

În continuare voi prezenta câteva activităţi specifice acestui anotimp magic, activităţi 
educative realizate ȋmpreună cu părinţii elevilor pentru a consolida relaţia şcoală – familie. 

Tradiţia de Sfântul Andrei este punerea grâului la ȋncolţit iar pentru noi, cadrele didactice, 
un prilej bun pentru atelierul destinat lucrului ȋn echipă. 

 Potrivit credinţei populare româneşti, grâul este considerat un simbol al belşugului, al 
prosperităţii. Din punct de vedere religios, grâul este simbolul vieţii care biruieşte moartea , deci, 
un simbol divin.  

Activitatea s-a desfăşurat pe un fond muzical relaxant, părintii au fost aşezaţi alături de 
copiii lor la masa de lucru , au primit vase cu deschidere largă pe fundul cărora au aşezat pământ 
apoi au presărat boabele de grâu după care au acoperit cu ȋnca un strat subţire de pământ. 
Atmosfera din timpul activităţii a fost plăcută, părinţii şi elevii au colaborat cu drag, fiecare 
având propriul vas pentru a aduce belşug ȋn casă, pentru a vedea cum va fi anul următor pentru 
fiecare persoană care a pus grâu la ȋncolţit. 

În timpul acestui moment s-au făcut fotografii care apoi au fost puse ȋn albumul foto al 
clasei. 

În noaptea de 5 spre 6 decembrie , copiii ştiu că trebuie ca ghetuţele lor să fie lustruite 
deoarece Moş Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri. 

O altă activitate ȋn parteneriat cu părinţii a fost decorarea cizmuliţei pentru Moş Nicolae, 
cizmuliţa ȋn care cei mici au pus scrisoarea pregătită pentru această sărbătoare ca moşul să ştie 
ce-şi doreşte fiecare. 

Pe fundal s-au ascultat colinde iar elevii au fost foarte entuziasmaţi, fiecare dorind să 
realizeze cea mai frumoasă cizmuliţă, au decorat cu multă atenţie folosind sclipici, steluţe, vată 
şi diverse stickere cu tema aleasă.  

În finalul ȋntâlnirii au fost sărbătoriţi ȋn avans elevii care poartă numele de Nicolae, au 
servit dulciuri şi au dansat ȋmpreună cu părinţii prezenţi la activitate , atmosfera fiind una plină 
de voie bună . 

Urmează activitatea destinată celei mai importante sărbători creştine a iernii, ȋmpodobirea 
bradului de Crăciun, una din tradiţiile cele mai frumoase din lume care aduce multă bucurie atât 
ȋn rândul copiilor cât şi cel al adulţilor.  

Cadre didactice, elevi şi părinţi decorează bradul ȋmpreună cu globuri personalizate 
realizate de fiecare participant al ȋntâlnirii.  

Copiii au fredonat colinde ȋn jurul bradului , au fost serviţi cu nuci, covrigi şi dulciuri iar 
bucuria lor s-a transmis şi ȋn rândul părinţilor care au imortalizat momentul prin numeroase 
fotografii. Beteală , globuleţe, luminiţe colorate, steaua vestitoare a Naşterii Domnului cocoţată 
ȋn vârful bradului, ȋngeraşii care ne ȋndeamnă să trăim emoţiile Naşterii Pruncului Sfânt, toate 
acestea păstreaza vie amintirea copilăriei noastre, a perioadei ȋn care priveam totul cu inocenţă. 

Crăciunul este o sărbătoare magică ȋn care privim cu speranţă noul ȋnceput care ne 
aşteaptă.  

“Copilăria este să crezi că printr-un brad de Crăciun şi câţiva fulgi de nea, ȋntreaga lume 
va fi schimbată, este ceva magic!”Andre Laurendeau  
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IMPLICAREA PARINTILOR IN ACTIVITATILE DIN GRADINITA 
 

Institutor: Tudose Gina 
Grădinița Nr.185, București 

 
Moto: “ Toti oamenii au fost la inceput copii, dar putini isi mai amintesc”  
Antoine de Saint-Exupery  
 
Prima zi din viaţă, prima zi in gradiniţă, prima zi la scoală sunt evenimente pe care părinţii 

şi în unele cazuri copii le ţin minte. Ele sunt de multe ori înregistrate în “documente oficiale de 
suflet” – fotografiile.  

Atunci cand copilul vine la grădiniţă pentru el exista mai multe necunoscute, dar şi pentru 
părinţii lor. Părinţii pot avea multe întrebari despre programul din grădiniţă.  

De aceea nu trebuie să-i înlăturăm pe părinţi deoarece copilul pe care il educam este 
copilul lor. Dreptul părinţilor este de a lua parte la activităţile copiilor.  

Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se 
descoperă pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea 
tradiţiilor culturale.  

Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei 
mici, educaţia preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, 
formează temelia întregii vieţi de mai târziu.  

Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 
cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor care apar.  

Debutul in gradiniţă este temator, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe 
care le cunoaşte mai mult sau mai puţin. In acest moment este începutul parteneriatului dintre 
grădiniţă şi familie.  

Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii educatoarelor în educaţie şi nu specialişti. Putem 
elabora materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi conţinând 
informaţii despre nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor copilului la diferite vârste. Părerea 
părinţilor este importanta, dar noi stabilim ceea ce trebuie să ştie copilul când termină grădiniţă.  

Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv în grădiniţă. Trebuie să utilizăm aptitudinile 
deosebite ale părinţilor. Dacă un părinte este muzician putem să-l imlicăm în activităţi prin 
realizarea unui moment deosebit pe parcursul zilei.  

O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, 
dar va preveni şi abandonul şcolar. O legatură deosebită între educatoare şi părinţi v-a duce la o 
relaţie deosebită între copii şi educatoare.  

Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii 
educatoarei de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, 
transformarea unor deprinderi în obişnuinţe, de această colaborare , beneficiar este copilul care 
treptat prin modul de comportare va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, 
încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la 
construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori 
care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se 
cu părinţii.  

Prin toate activităţile realizate în grădiniţă urmărim să-i facem pe copii să deosebească 
binele de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cît şi cu cei 
din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de viaţă să-i determinăm pe copii să aibă atitudini 
personale participative, să-i învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi.  
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Activitățile extracurriculare și dezvoltarea personală 
 

Tudosescu Elena Cristina 
Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu” 

Stâlpeni, Argeș 
 
 ”Șansele tale de a obține succesul sunt direct proporționale cu nivelul de plăcere pe care îl 

obții din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și 
renunță”. Autor: Michael Korda 

 Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei 
umane, acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. 
Educația pune accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea 
integrării sale în societate. Ea poate fi de mai multe tipuri : educație formală, care are loc într-
un cadru instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce 
cuprinde totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și 
educația nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de 
învățământ  

 Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu 
deschidere pentru experiment și inovație .  

 Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau 
de cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.  

Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia 
realizăm formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate.  

Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la 
meditație.  

 Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă 
mesajul unei opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să 
interpreteze un tablou de pictură sau un monument arhitectonic.  

 Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea 
aptitudinilor artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, 
teatru, cinematografie.  

 Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin 
activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme , de spectacole și expoziții, activități 
cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură.  

 Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării 
lor, a diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, 
și anume libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al 
elevilor. 

 Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea 
personală a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la 
lărgirea orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. 

 Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele 
elevilor pentru o disciplină sau pentru artă , în general. Educatorul va supune observației întreaga 
comportare a elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla 
ansamblul de metode și procedee în raport cu aceste particularități.  

 Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, 
diverse mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în 
descoperirea aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  
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 Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei , lăsându-le libertatea de a 
alege tema activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor , atrag tot 
mai mulți elevi.  

 Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, 
fotografii, filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități 
complete și complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă 
talentul.  

 Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , 
cât trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale 
educației permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că 
omul învață să fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

 Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale 
elevilor, aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, 
ingenuozitatea și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula 
copiii dotați și talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările 
obținute de elevi la olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, 
specifice diferitelor discipline de învătământ.  

 Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 
importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 
ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, 
manifestate în atitudini și acțiuni.  

 Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, 
de a contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de 
autorealizare și de prestigiu. Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea 
profesiunii. De-a lungul timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe 
măsură ce evoluează, se dezvoltă intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se 
corectează pe măsură ce aceștia își cunosc mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

 Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, 
dorința de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile 
extrașcolare. Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați 
pozitiv, să li se arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce 
trebuie să învețe.  

 Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  
 Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 
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PROIECT EDUCATIONAL 
„Poveste de Crăciun” 

 
Prof .înv. primar ŢUGUI NATAŞA 

Şcoala Primară nr.3 Orăşeni Vale , jud. Botoşani 
 
ARGUMENT: 
Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, 

care aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, al 
prezenţei la slujbele religioase. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la 
preşcolari şi elevi a sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului 
român. Proiectul le oferă părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor, prin implicarea la 
derularea serbării. 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
1. Obiectivele activităţii: 
a. elevi 
- să interpreteze diferite roluri; 
- să recite poezii despre Crăciun şi Anul Nou; 
- să interpreteze colinde; 
- să prezinte datini şi obiceiuri de Mos Nicolae, Crăciun şi de Anul Nou. 
- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea şcolară.  
b. părinţi 
- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă 

a elevului 
2. Grupul ţintă: 
- elevi;  
- părinţi; 
- autorităţi locale; 
- cadre didactice. 
3. Durata activităţii: 
0 4 – 21 decembrie 2018 
4. Programul activităţilor: 
- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 
- amenajarea unei expoziţii (de desene cu tematică specifică); 
- program artistic cu poezii şi colinde româneşti (tradiţionale şi moderne), poezii şi colinde 

în limba engleză şi alte momente specifice românilor; 
- donaţii oferite de cadrele didactice din şcoală: constând în jucării, haine şi dulciuri pentru 

copii nevoiaşi din şcoală; 
- oferirea de daruri din partea Primăriei Curteşti 
5. Locul de desfăşurare: 
- Holul şcolii şi sala de clasă 
- Căminul cultural Curteşti 
6. Evaluarea activităţii: 
- prin număr de participanţi;  
- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 
- calitatea activităţilor; 
- fotografiile realizate.  
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Conţinutul proiectului: 
Nr. 
crt. 

Activitate Loc de desfasurare Termen Responsabil 

1. Realizarea de materiale 
specifice sărbătorii de Moş 
Nicolae 
 
- „Copiii se pregătesc pentru a-l 
întâmpina pe Moş Nicolae”  
- „Nuieluşa fermecată”  

Sala de clasă 
 
 
Holul şcolii 
 
 
Sala de clasă 
 

 
dec. 2018  
 
4 dec. 
2018 
 
 
5 dec. 
2018 

 
 
Prof. Ţugui 
Nataşa 
 
  

2. Confectionarea unor podoabe 
pentru decorarea salii de 
grupa/clasă corespunzator 
sarbatorilor de iarna 

Sala de clasă 
 

11-19 
dec. 2018 

Prof. 
Ţugui 
Nataşa 

3 Pregatirea serbarii: invatam 
poezii si colinde romanesti 
(repetitii)  

Sala de clasă 
 

11-19 
dec. 2018 

Prof.Ţugui 
Nataşa 

5  Prezentarea unui program 
artistic de colinde româneşti  

 Sala de clasă 20 dec. 
2018 

Ţugui 
Nataşa 

6 Serbarea de Crăciun, în prezenţa 
părinţilor şi a invitatului special- 
MOŞ CRĂCIUN, care ne vor 
răsplăti cu daruri şi aplauze 

Căminul cultural Curteşti 21 dec. 
2018 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar, Tuică Floriana Cristina 
Şcoala Gimnazială Sf. Gheorghe, Craiova 

 
 În ziua de azi, părinții așteaptă ca școala să le împlinească toate doleanțele, ea fiind 

considerată de cele mai multe ori unica responsabilă pentru educația copiilor. 
 Dezinteresul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 

Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul 
educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de 
lucru. 

Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. 

 De multe ori părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se 
interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să 
obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au 
manifestat interesul și aprobarea față de educația oferită de școala noastră. 

 O colaborare frumoasă și fructuoasă copil-părinte-învățător este extrem de importantă 
pentru toți factorii implicati. 

 Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de 
„activităţi co-curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese 
importanţa acestora în completarea Curriculum-ului Naţional, iar în al doilea, separarea de 
activităţile formale obligatorii. 

 Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații 
mai strânse cu proprii copii. Dezintersul părinților poate avea urmări total nefavorabile pentru 
copii și pentru dascal, în egala măsura.Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația 
pe care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și 
ajutorul părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății 
performanța și modul de lucru. Observarea sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este 
de real folos în depistarea problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile 
şcolare.Cunoaşterea acestora permite adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind 
mai uşor să previi decât să corectezi problemele deja instalate. 

 Părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. 
Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod 
pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi . 
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Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context 
exterior școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, 
că este copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei 
game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de a le face loc tuturor este 
mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează 
despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din 
ceea ce ei își propun.  

 Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi 
este de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite 
apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

 Serbările școlare sunt foarte frumoase, dar necesită mult timp și răbdare pentru a se bucura 
de rezultatul scontat. Implicarea părinților în pregătirea acestora este binevenită, copiii devenind 
mai siguri pe ei în prezența acestora, mai activi, mai bucuroși. 

 Spiritul sărbătorilor de iarnă este unic ,de neînlocuit. Pregătirea serbării de Crăciun și 
implicarea părinților în această activitate reprezintă liantul care unește cei trei factori implicați 
permanent în procesul educației: elevii,cadrul didactic și familia. Pregatirea ornamentelor pentru 
sala de clasă, împodobirea bradului, amenajarea clasei, interpretarea scenetelor, intonarea 
colindelor, toate acestea duc la crearea unei atmosfere unice, aceea a unei familii unite și fericite. 

 În cadrul acestor activități extrașcolare se evidențiază un singur aspect, extrem de 
important , acela că eficientizarea procesului de învățământ este strict legată de o frumoasă și 
fructuoasă colaborare școală-familie. 

 
Bibliografie: 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
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Magia sărbătorilor de iarnă 
Serbările școlare 

 
Profesor învățământ preșcolar: Tuns Corina-Alina, 

Grădiniță cu P.P. Mămăruța, Cluj – Napoca 
 
Există momente în viața personală copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi. 

Aceste momente trebuie să le disociem de șirul clipelor obișnuite, spre a investi o frumusețe care 
să le confere o prezență luminoasă în viața de zi cu zi, printe care se numără și serbările, cu un 
farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-și manifesta din plin aptitudinile 
individuale ale personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru 
activitățile artistice și oferă prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a recita expresiv, de a 
cânta melodios, de a dansa elegant, grațios etc. Interesele și aptitudinile le vom dezvolta în 
stransa legătură cu celelalte procese și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenția, 
memoria, voința etc. Ca să poată da replica într-o sceneta, copiii își pun în activitate gândirea și 
fac asociații între obiectele ce-i înconjoară, își însușesc expresii noi, memorează ceea ce trebuie 
să reproducă, iar conținutul acestora le formează sentimente și trăiri morale. 

Serbările sunt evenimente deosebite care încununează activitatea din timpul unui trimestru 
sau al unui an școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin conținutul și încărcătura 
emoționala pe care o declanșează serbările au un rol eduativ deosebit. Pentru ca o manifestare 
artistică să-și manifeste scopul , educatoarea trebuie să aibă în vedere următoarele: pregătirea 
artistica la un nivel corespunzător al repertoriului; pregătirea organizatorică ( popularizarea 
acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 

Educatoarea trebuie să aiba o concepție clară ți precisa asupra continutului serbării, 
pornind de la o idea tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca 
întregul să fie unitar și să comunice pregnant cu aceasta idee. Reușita unei serbări trebuie să fie 
consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine 
planificate de pregătire în cursul unei perioade mai îndelungate.  

   Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales 
să nu afecteze timpul destinat altor activități comune. Pregătirea unei serbări se realizează în 
modul cel mai potrivit în felul următor: poeziile, cântecele și dansurile populare sunt incluse în 
planificarea educatoarei și predate în cadrul activităților comune, apoi repetate în timpul 
activităților alese. În timp munca se desfășoară individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor 
și înclinațiilor artistice. 

 Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt : serbarea iernii, sosirea 
primăverii, sfărșit de an școlar, carnaval etc. și sunt prilejuti în care copiii prezintă programe 
culturale, fiind momente care le vor rămăne adânc întipărite în memoria și viata lor. 

 Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare 
artistică mai mare și care datorită acestui fapt declanșeaza impresii și emotii estetice mai 
puternice. Montajele literar- artistice se pregătesc cu grija de către educatoare, stabilind genericul 
unui montaj, căutându-se versurile și cântecele adecvate. De asemenea, este important ca în 
selecționarea textelor să se țină cont de întinderea acestora, țn functie de posibilitățile particulare 
și de vârsta a copiilor participanți la serbare. 

În grădiniță educația estetică se realizeaza prin multiple mijloace și anume fie prin 
activitățile comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 

Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, 
coregrafic și artistico- plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a 
teatrului de păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță. 

Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul 
acestei preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc 
pași simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifică 
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tradițiile și folclorul nostru. Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o 
bogăție neprețuită pentru aceia care iubesc patria și neamul. 

Serbările din grădiniță ocupa un loc important în activitatea instructiv- educativă, ele 
vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci și valorificrea potențialului creativ al 
copiilor. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Turbăceanu Dana Simona 
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

 
Şcoala are relaţii de parteneriat cu diverşi actori comunitari locali: familiile elevilor, 

autorităţi, poliţie, unităţi sanitare, unităţi de asistenţă socială, biserică, agenţi economici, 
organizaţii neguvernamentale. Parteneriatul şi colaborarea sunt diferenţiate. Cele mai strânse 
relaţii se desfăşoară cu cei care sunt cei mai interesaţi de binele copiilor, cu familiile acestora. 

Colaborarea cu ceilalţi agenţi comunitari: poliţie, biserică, autorităţi locale, unităţi sanitare 
ţin pe de o parte de exercitarea obligaţiilor instituţionale ale acestor organizaţii şi pe de altă parte 
de calitatea resurselor umane, de motivaţia celor implicaţi, de conştientizarea rolului comunitar 
pe care îl au. Colaborările cu autorităţile, instituţiile, organizaţiile locale de orice tip ţin de cele 
mai multe ori de manifestarea atribuţiilor legale ale acestora, de rolurile tradiţionale percepute de 
către cei din comunitate. Manifestarea parteneriatului este dependentă de resursele umane 
implicate, de voinţa şi disponibilitatea acestora de a se implica, de a găsi resurse care să răspundă 
nevoilor comunităţii.  

Motivaţiile care stau la baza iniţierii parteneriatului sunt:  
- rezolvarea unor probleme instituţionale, administrative;  
- rezolvarea unor probleme specifice beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre didactice); 
- promovarea rolului educaţional al şcolii; 
- satisfacţia celor implicaţi;  
- „binele comun” etc.  
Parteneriatul şcoală – comunitate locală se desfăşoară mai ales pe acele componente care 

vizează copiii: educaţie, sănătate, siguranţă, instruire, petrecere a timpului liber, administrarea 
spaţiului şcolar etc.  

Însă, parteneriatul şcoală-familie este cel mai important deoarece părinţii sunt primii 
educatori ( familia fiind prima şcoală a copiilor) şi parteneri ai şcolii. Aceasta înseamnă că rolul 
părinţilor este acela de a împărţi acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii, apare 
nevoia de colaborare cu şcoala, chiar de implicare activă în cadrul ei. Atunci când cele două 
medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare 
măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. Cercetările 
realizate arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor este un element cheie în educaţia 
propriilor copii. Ei îşi doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. (Ex.1: în cazul unui elev care 
înregistreză rezultate şcolare slabe, în urma încheierii unui parteneriat cu familia, urmând o 
intervenţie personalizată, rezultatele şcolare ale elevului se vor îmbunătăţi; Ex.2: în cazul în care 
se urmăreşte o îmbunătăţire a comportamentului unui elev ce creează probleme de disciplină, 
ameliorarea este posibilă prin atragerea familiei într-un parteneriat ce are ca scop intervenţia 
personalizată).  

În urma realizării unor activități educative în cadrul parteneriatelor cu părinții se pot 
observa următoarele: 

- toţi copiii pot învăţa; 
- elementul principal este copilul şi realizările sale; 
- școala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului; 
- profesorul trebuie să fie sensibil la nevoile, interesele copiilor şi să manifeste entuziasm 

în educarea copiilor; 
- profesorul trebuie să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
- profesorul trebuie să comunice des şi deschis cu părinţii; 
- profesorul trebuie să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta 

pe copii să înveţe. 
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Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una 
faţă de cealaltă.  

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor:  
- să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi 

psihică);  
- să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii;  
- să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă;  
- să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu;  
- să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare;  
- să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur;  
- să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă 

scopuri realiste;  
- să comunice des şi deschis cu cadrele didactice. 
O piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă resursele limitate de timp 

pe care părinţii le consumă pentru educaţia propriilor copii sau în relaţia cu şcoala, gradul ridicat 
de stres al unui astfel de parteneriat cu activităţi propuse şi cu un orar zilnic bine stabilit, cu 
obiective clare de atins, sau chiar educaţia limitată a părinţilor. În această situaţie, cadrele 
didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în 
activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui 
parteneriat reuşit între şcoală şi familie.  

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura cu 
şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se 
confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale 
şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin 
continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la 
cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi.  

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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IMPORTANTA SERBǍRILOR PREȘCOLARE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR  TURCULEŢ LENUŢA 
 
 "Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decat meseria de  educator, de grădinar de suflete 

umane, de călăuza a  celor mai curate și mai pline de energie mlădițe"(D. Almaș).  
 
 In calitate de educatori, suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de 

vizită cu care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fara indoiala 
oriunde in lume. In furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite 
pastrand valori autentice ale culturii populare tradiționale.Copiii se lasă indrumati și pot fi 
modelați in așa fel incat pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor 
imprima gandirii lor anumite nuanțe, ce vor imbogati substanța viitoarei activități individuale și 
sociale.  

 Să-i invatam pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile in care s-au 
născut, să-i invatam să iubească meleagurile natale, portul romanesc și pe romani. Să le sădim in 
suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului romanesc fără de care nu am mai putea 
sti de unde venim și cine suntem de fapt noi romanii pe acest pamant. Să-i ajutăm pe copii să 
inteleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric in care arta populară romaneasca este o 
minunată oglindă in care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumusețea Romaniei, istoria și 
mai ales sufletul neamului.  

 Incepand cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viața poporului, 
continuand cu frumoasele costume pe care le imbraca in aceste imprejurari și terminand cu 
cantecele, dansurile și strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel 
ce vrea să le cunoască și să le adune in mănunchi pentru a le dărui din nou.  

 Valorificand frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare in cadrul serbărilor cu 
preșcolarii reușim să infrumusetam viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile romanesti și 
rolul important pe care-l au in viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste 
tradiții au dăinuit peste timp.Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să inteleaga mesajul și 
conținutul acestor obiceiuri populare, adaptandu-le particularităților de varsta și aptitudinilor 
artistice individuale.Cu acest prilej introducem copiii intr-o lume frumoasă a cantecului, 
dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor 
evenimente tradiționale - Crăciunul, Paștele, Moș Nicolae, etc - copiii avand posibilitatea să 
cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor romanesti, 
armonia limbii romane.Textele cantecelor și poeziilor, a colindelor, plugusorului, sorcovii, 
transmit urările de bine in legătură cu unele indeletniciri străvechi ale romanilor: uratul, 
semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii isi imbogatesc vocabularul cu expresii populare, 
proverbe, zicători, strigături, pătrund in tainele limbii materne și in comorile intelepciunii 
populare.  

 La varsta preșcolară sunt greu de inteles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, 
Paște. Noi educatoarele incercam să transmitem din generație in generație, portul, graiul, 
obiceiurile și datinile așa cum le-am moștenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a 
tradițiilor populare și a obiceiurilor romanesti o constituie serbările. 

 Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții care creează copiilor o stare de bună dispoziție 
favorabilă atat dezvoltării psihice, fizice cat și estetice.Copiii trebuie să interpreteze diferite 
roluri; cantaret, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formandu-și sau 
perfectionandu-și o serie de abilități artistice.  

 Serbările au o importantă deosebită in educarea copiilor. In primul rand prin conținutul 
lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc impreuna și depun eforturi susținute 
pentru realizarea unui scop comun, reușită serbarii. Incordarea gradată din momentul pregătirii 
serbărilor culminează in ziua desfășurării ei, cand tensiunea afectivă a grupei ajunge la 
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maxim.Astfel, pregătirea și participarea la serbări este acțiunea in care copilul se obișnuiește să 
trăiască in colectiv, să se debaraseze de timiditate.  

 Serbările aduc lumina in sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină 
de plăcere, bucurie. In transmiterea obiceiurilor și tradițiilor in serbările preșcolare am pornit de 
la ideea că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral in ansamblul 
procesului educațional că serbările. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar 
pentru educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir intreg de 
repetiții. Invatand copiii să desfășoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicăm in interpretarea 
unor roluri pe care le joacă cu plăcere:capră, ursul, sorcovă, uratul, colindatul.  

 Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim 
atat un efect artistic cat și pedagogic, cautand un imbold pentru a trezi la copii dorință de a 
cunoaște și păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești.  

 Pentru a avea o influența pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie intelese de 
acesta și să-l afecteze psihologic.Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea 
adecvată a costumațiilor și decorurilor,de participare afectivă a copilului.  

 Cand bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm impreuna cu copiii de 
neasemuită frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din ladă de zestre 
a neamului, tezaurul folcloric romanesc: cantecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor.  

 Pentru a realiză o serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este 
necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific varstei preșcolare ce cuprinde in forme 
tradiționale poezii și cântece specifice Crăciunului .  

 Costumele populare sunt primenite și pregătite pentru spectacolul mult așteptat. 
Atmosfera de sărbătoare din sală de festivități prin ornarea și decorarea cu elemente specifice 
sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru copii ,ei descoperind tradițiile și obiceiurile 
practicate in timpul sărbătorilor de iarnă, simt și prețuiesc frumusețea obiceiurilor și tradițiilor de 
Crăciun.  

 In atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare ( Hațegana, 
Sarba) da posibilitatea de a cunoaște sufletul țăranului roman, raritatea portului și cantecului 
popular. Dansurile populare prin frumusețea costumelor, a melodiilor sunt indragite de copii și 
interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările. Cantecele populare intalnite la toate 
serbările antrenează ,tonifica și energizează gandirea, memoria, atenția, imaginația, creativitatea , 
spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul și cantecul nu este trăit, nu poate pune in rezonanță 
corzile sufletești ale ființei umane.  

 Cand priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale romanilor, cu cantece și dansuri 
populare,ganditi-va că priviți un moment,oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat 
păstrarea tradiției o datorie și o onoare.  

 Serbarile din gradinita ocupa un loc important in activitatea instructive- educative, ele 
vizand nu numai depistarea si dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificrea potentialului creativ al 
copiilor.  
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Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou 
 

Înv. Turcu-Teodorescu Cristi-Ioan 
Şcoala Gimnazială”Unirea”comuna Braniştea, judeţul Galaţi 

  
 La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun, sunt adevărate sărbători de 

suflet. Decembrie vine cu sărbătoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câţi dintre 
noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 Decembrie pentru a se uita dacă Moşu a lăsat 
ceva în ghetele pregătite de cu seară? 

 Copiilor li se poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă şi câte o vărguţă (pentru cei 
obraznici). Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost investit de religia ortodoxă Sfântul 
Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel în educaţia copiilor. De la Sfântul Nicolae şi până la 
Sfântul Ion, românii se simt în sărbători. Cel mai aşteptat este însă Crăciunul, considerat ca 
sărbătoare a naşterii Domnului. Oamenii au cultivat-o de-a lungul timpului, creând tradiţii şi 
obiceiuri adaptate culturii lor specifice. 

 Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc, părinţi, 
copii, nepoţi făcându-şi daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu 
credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate, 
îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile acestei perioade a anului.  

 Una dintre cele mai răspândite datini la români este colindatul, un ritual compus din texte 
ceremoniale, dansuri şi gesturi. Astfel în ajunul Crăciunului, cete de colindători, costumate 
tradiţional, urează pe la casele gospodarilor pentru sănătate, fericire şi prosperitate.Colindătorii 
sunt aşteptaţi în casele lucind de curăţenieşi frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de gospodari cu 
covrigi, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Se aud, de asemenea colinde precum: Steaua sus 
răsare, Bună dimineaţa la Moş Ajun, O, ce veste minunată. 

 De Anul Nou trebuie să ai casa curată, masa bogată, să porţi haine noi şi să confecţionezi 
un lucru, cât de mic, ca să ai prosperitate. Tradiţia spune că în noaptea dintre ani este bine să faci 
mult zgomot, ca să alungi spiritele rele. 

 Întâmpină noul an cu muzică, joc şi voie bună, ca să-ţi fie mai bine. Tot de Anul Nou 
există obiceiul de a nu arunca nimic, pentru că-ţi dai norocul din casă. Nu împrumuta bani şi nu 
face datorii în prima zi, deoarece vei fi mereu în pierdere. La trecerea dintre ani, fix la ora 00.00, 
pune-ţi o dorinţă, pentru că are toate şansele să ţi se îndeplinească. Aduce noroc sa mănânci linte 
sau carne de porc de Anul Nou. Poartă haine roşii în noaptea de Revelion şi vei fi vigilent, iubit 
şi plin de energie tot anul. 

 Evită garderoba de culoare neagră, pentru că ea va atrage evenimente triste în viaţa ta. 
Miezul nopţii trebuie să te prindă cu bani în buzunar, ca să obţii câştiguri importante şi în restul 
anului. Prima persoană care-ţi bate la uşă în 2019 trebuie primită. Se spune că dacă este bărbat, 
peste an drumul tău va fi curat ca lacrima şi eforturile îţi vor fi încununate de succes. Dacă e 
femeie, va fi stăbătut de multe încercări grele. Dacă laşi o lumânare sau o lampă aprinsă în 
noaptea de Anul Nou până la ziuă, vei avea un an luminos şi îmbelşugat. La ora 00.00 deschide 
uşa, “anul vechi să iasă, cel nous ă intre.” Nu folosi foarfecele pentru că-ţi tai norocul şi nu 
plânge, fiindcă aşa va fi tot anul. 

 Primeşte colindătorii pentru că, prin formulele lor magice, dansul şi gesturile specific 
scenariilor, ei îţi aduc sănătate şi belşug. În noaptea de trecere spre noul an auzim uratul 
cunoscut sub numele de Pluguşor, obicei legat de speranţa fertilităţii. 

 Iată pentru ce considerăm că acestea sunt suficiente argumente în favoarea implicării 
noastre, a tuturor, a părinţilor, a copiilor în păstrarea şi transmiterea din generaţie în generaţie a 
tuturor tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti.  

 Părinţii au datoria sfântă de a spune copiilor că ceea ce ne defineşte ca neam sunt tocmai 
aceste colinde, cântece bisericeşti, cântece patriote pe care puţine popoare le au. Ei sunt, 
totodată, puntea de legătură între copii şi strămoşi, sunt sursa vie de la care generaţiile tinere se 
informează, la care aceştia găsesc răspunsuri la multe din problemele care-i preocupă. 
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 Implicaţi, alături de educatori, în serbările şcolare, în activităţile tematice desfăşurate în 
această perioadă, colectivele de părinţi aduc, cu siguranţă, un plus de valoare în ceea ce se 
întâmplă în şcoli. 
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Părinții-parteneri educaționali 
 

Prof. Ana-Maria Turda 
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

 
Orice părinte se întreabă: „Sunt un părinte bun pentru copilul meu?”sau„Ce înseamnă să 

fii un părinte bun?”. 
Cercetările au arătat ca rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care 

părinții se implica în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții vor aprecia mai 
bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în 
procesul învățării. 

Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se completează şi se susţin, 
ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în 
viaţa socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic 
sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o 
îmbunătățire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei 
de abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 
• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 
element cheie în educaţia propriilor copii. 
• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
• Toţi copiii pot învăţa. 
• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
• Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 

relevante şi accesibile vârstei. 
Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una 

faţă de cealaltă. 
Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asiguram un sprijin în propria activitate. 

Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile 
dintre părinți și copii. Prin cooperarea reala și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei 
unități de decizie și de acțiune intre cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la 
rezolvarea situațiilor - problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea 
copilului. 

Profesorul întreprinde activități de cunoaștere a copiilor și a familiilor acestora - începe cu 
studierea dosarelor personale, a fișelor de caracterizare psihologică. Organizează colectivul de 
părinți: alege comitetul de părinți, repartizează atribuțiile acestora, selectează părinții disponibili 
de a participa la viața clasei. Stabilește un program de activități cu familia: proiectează întâlniri 
individuale și colective, consultații, adunări ale părinților, activități extracurriculare. Pregătește și 
conduce ședințele cu părinții, invita diferiți specialiști, învață părinții cum să creeze și să 
completeze un portofoliul pe o tema data. Menține permanent relații cu toți părinții prin 
intermediul telefonului, invitațiilor, întocmește orarul ședințelor cu părinții. Realizează 
consilierea copiilor și a părinților aflați în situații dificile. Elaborează comunicări, referate, 
selectează informații și materiale pentru portofoliul familiei. Elevii și părinții vor fi plasați în 
situații de problemă, de cercetare și de descoperire, conștientizare a valorilor familiale în 
corelație cu cele general-umane.  

Orice familie trebuie să fie un garant de securitate, de protecție fizica, afectiva, mentala, 
morala și sociala pentru toți membrii ei , dar mai ales pentru copii. Relațiile din sfera familiei 
sunt de tip special, având la baza sentimente de dragoste și respect reciproc. Dimensiunea 
afectivă este cea mai mare forță, dar poate deveni și cea mai vulnerabilă latură a conviețuirii 
familiale. Cele mai acute probleme educative, culminând cu insuccesul școlar, se nasc din 
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absența sau ignoranța atenției părintești sau coroziunii afective din familiile dezorganizate, cu un 
nivel economic precar, cu tulburări psihice, consum de alcool, violenta fizica și verbala. 

Implicarea activa a părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale propriilor copii au ca 
rezultat că ei realizează că problemelor sunt și ale altor părinți, ca este util să discute despre 
situațiile cu care se confrunta,afla cai și modalități de rezolvare a problemelor. Între unii părinți 
se înfiripează relații de încredere și cooperare, invita să accepte asistenta specializata, să ceara 
ajutor atunci când au nevoie. Informațiile primite și abilitatule dobândite le dau încredere și 
competente sporite. 

A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde și rapide 
transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai dificila. Familia are nevoie de sprijin și 
susținere pentru a rezolva problemele ridicate de creșterea generațiilor de astăzi. 
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ÎMPREUNĂ SUB MAGIA CRĂCIUNULUI 
 

Prof. Turean Silvia Corina 
Colegiul Tehnic ,,Ana Aslanˮ Cluj-Napoca 

 
După cei șase-şapte ani de-acasă, școala are un rol primordial în educația copiilor, alături 

de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot 
parcursul vieții.  

Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în 
domeniul deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților 
libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării fiindcă colaborarea 
între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă şi trebuie să 
se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu aceasta. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, deoarece îi provoacă să se 
implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în 
culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru 
elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în 
viața copilului, realizând, astfel, progres în activitatea didactică. 

Proiectul propus ,,Împreună sub magia Crăciunuluiˮ a plecat de la două citateː 
,,Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al 

Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.” Calvin 
Coolodge 

“De Crăciun, toată dragostea şi bucuria pe care o dăruieşti celorlaţi se intoarce, în mod 
miraculos, înapoi. Cu cât dăruieşti mai mult, cu atât vei fi mai iubit” John Greenleaf Whittier 

În concordanţă cu acestea împreună cu copiii am elaborat un plan al proiectului, pe care l-
am expus în sala de clasă şi am compus o scrisoare către părinţi, informându-i despre proiectul 
nostru şi rugându-i să colaboreze cu noi şi să participe la acţiunile noastre. 

Astfel în parteneriat părinţi, elevi, profesori, s-au realizat activităţi comune de 
conştientizare a spiritului Crăciunului, de confecţionare de produse tradiţionale care au fost 
oferite persoanelor nevoiaşe sau celor cu probleme de sănătate. 

Proiectul propus ,,Împreună sub magia Crăciunuluiˮ atinge obiective nu doar din sfera 
educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au 
desfăşurat şi acţiuni de ”autofinanţare”, în realizarea produselor necesare. 

Imaginile de mai jos sunt grăitoareː 
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Impactul împlementării proiectuluiː 
• Dezvoltarea la părinţi a abilităţii de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii, de a fi 

mai receptivi la cerinţele şcolii, de a acorda un sprijin susţinut copiilor. 
• Stimularea interacțiunii între factorii educaționali familie-școală-societate prin activităţile 

desfăşurate în grup. 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor precum şi generozitatea, 

buna înţelegere, empatia cu cei singuri şi neajutoraţi, cu cei împovăraţi de boală sau de sărăcie.  
• Copiii s-au bucurat de interesul părinţilor pentru activităţile lor extraşcolare, au 

descoperit în părinţi adevăraţi prieteni, iar şcoala a câştigat în părinţi un sprijin în instruire şi 
educare. 

• Magia Crăciunului a reunit prin acest proiect oameni de mare frumuseţe şi minunată 
dăruire sufletească, oameni care au ştiut să aducă mângâiere în adâncă suferinţă şi zâmbete 
timide pe feţe marcate de durere dar totuşi senine. 

Copiii noștri sunt viitorul nostru ! 
După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea 

noastră de azi și cea de mâine, să empatizeze cu nevoile celor din jur, să respecte familia şi 
tradiţiile strămoşeşti, așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL EXTRACURRICULAR 
 

Prof. Tutuian Luminița Maria 
Liceul ,,Dr. Lazăr Chirilăˮ - Baia de Arieș 

 
 De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 

învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care 
cuprind domenii și arii foarte mari, copiii își pot dezvolta anumite competențe și abilități 
necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate.  

 În preajma sărbătorilor se organizează serbări școlare cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. Copiii cântă colinde, se bucură de magia Sărbătorilor de 
Iarnă împreună cu colegii, prietenii, dar și cu familia. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. Prin aceste 
activități li se oferă copiilor un alt mod de însușire a unor trăiri, adevărate valențe pozitive ale 
vieții. 

Plecând da la aceste considerente am prezentat în continuare proiectul educațional 
extracurricular ,,Bucuria Sărbătorilor de Iarnăˮ, realizat în colaborare cu elevii, părinții, cadrele 
didactice și comunitatea locală. 

1.Titlul : ,,BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂˮ  
A. Tip : LOCAL 
B. Domeniul : CULTURAL 
2. Durata desfășurării proiectului: 10 decembrie -19 decembrie 2017 
3. Instituția coordonatoare : Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş 
4. Coordonator proiect : consilier ed. prof. T. L., dir. adj.prof. V. C., prof. P. D, prof. B. 

M. 
5. Echipa de implementare a proiectului : cadrele didactice cu activitățile atașate și CSE 
6. Parteneri / colaboratori : cadrele didactice, elevi, părinți, primăria, comunitatea, poliția 

orașului  
7. Grup țintă/beneficiari : 
- grupul țintă : elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal 
- părinții și cadrele didactice 
- instituțiile partenere și colaboratoare în proiect 
7. Scop / obiective : 
- redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale de Crăciun 
- implicarea elevilor și a cadrelor didactice în diverse activități cu scop caritabil 
- responsabilizarea elevilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat 
8. Resurse :- resurse umane : echipa de proiect, elevi, părinți 
 - resurse materiale : spațiile de învățământ din școală, aparat foto, Clubul elevilor, brad, 

ornamente de Crăciun, consumabile, Casa de Cultură din localitate, fonduri materiale Asociația 
,,Dr. Lazăr Chirilăˮ, cartoane colorate, pistol silicon, pahare unică folosință 

9. Mediatizare : Revista gimnaziu: ,,Amintiri din banca meaˮ și Revistă liceu: ,,Alter 
egoˮ 

10. Argument : Spectacolul își propune aducerea în sufletele tuturor beneficiarilor a unui 
crâmpei de bucurie, liniște și pace sufletescă. Spectacolul este unul cu scop caritabil, donațiile 
obținute vor fi dăruite copiilor de la Centrul de zi Sfânta Varvara, precum și copiilor din familiile 
aflate în dificultate. Elevii, CSE, cadrele didactice, fac un apel la sensibilitatea și generozitatea 
tuturor celor implicați, pentru a face Crăciunul fericit.  

11. ACTIVITĂȚI PLANIFICATE / PROFESORI COORDONATORI 
1. Decor realizat pentru spectacolul de Crăciun, de către elevii claselor V-VIII în 

colaborare cu Consiliul Școlar al elevilor;  
2. Spiritul Crăciunului : expoziție cu obiecte decorative realizate de către elevii liceului și 

desene – tema Crăciunului; în colaborare cu CSE – târg de Crăciun 

1490



3. Clasele primare sub îndrumarea doamnelor învățătoare și a dl. prof. de religie: ,,Astăzi 
s-a născut Hristosˮ, ,,Sculați-vă gazde mari!ˮ, ,Asta-i seara de Crăciunˮ 

4. Trupa “Mini Star Dancing”, dansuri de societate 
5. Moment poetic : Poezia ,,Iarna pe ulițăˮ de Vasile Alecsandri, recitată de E. P. din clasa 

a IV-a și ,,Magia Crăciunuluiˮ recitată de C.N.- clasa a V-a. 
6. Majorete, din trupa TIC-TAC, pregătite de doamna profesoară D. E. 
7. Copiii de la Centrul de zi Sfânta Varvara : ,,Am plecat să colindămˮ și ,, Sus la poarta 

Raiuluiˮ 
8. Poezia ,,Să fii și tu un Moș Crăciunˮ, de Adrian Păunescu, interpretată de D.T. 
9. Elevii cl a VI-a: piesa de teatru: ,,Moș Crăciun există!ˮ- 
10. Poezia ,,Ningeˮ, de Otilia Cazimir în interpretarea C. M. 
11. Elevii clasei a VI-a, colinde în limba engleză: ,,Jingle Bellsˮ, ,,Snowflakeˮ, ,,Deck 

the hallsˮ și ,,We wish your Merry Christmasˮ 
12. Clasa a XI-a A, colinda ,,Asta-i casa cea frumoasăˮ 
13. Ansamblul folcloric - ,,Doina Arieșuluiˮ! ,dansuri populare 
14. Orchestra Solistik - recital 
15. Clasele V-VII : ,Am plecat cu colindatulˮ,, În cetatea-mpărăteascăˮ 
16. Colindătorii Școala Generală cu cls. I-VIII Simion Pantea Sălciua: ,,Astă seară-i 

seară sfântăˮ, ,,Oaspeți cu azur în geneˮ,,Doamne ler, Domnului doamneˮ 
17. Colida Crailor : elevii clasei a VI-a 
18.  Clasele a VIII-a, colindele :,,Deschide ușa creștineˮ, ,,Dă Doamne iarnăˮ și ,,Vin 

colindătoriiˮ  
19. Obiceiul cu capra, elevii clasei a VI-a  
20. G. H. clasa a X-a A, cântecul de Crăciun : ,,Primul fulg de neaˮ 
21. Colindătorii clasele IX-XII : ,,Colidul buniciiˮ , ,,Bucură-te împărateˮ și ,,Legănelul 

lui Isusˮ 
22. Corul profesorilor Liceului ,,Dr. Lazăr Chirilăˮ Baia de Arieș 
 
13. Imagini din timpul desfășurării proiectului: 

 
 
 În concluzie: Activitatea extrașcolară realizată de elevi a fost foarte variată, cuprinzând 

multe momente pe placul elevilor, aceștia paricipând în număr mare la toate activitățile din 
spectacol. Prin elevii participanți, tradițiile, obiceiurile și datinile străbune, portul popular au 
revenit în actualitate.  

 
Bibliografie : 
1. Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
2. Stoica, Marin, Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru, 2002 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
IN PARTENERIAT CU PĂRINŢII/ SERBĂRILE ŞCOLARE 

 
INV. ŢUŢUIANU IULIA 

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,TH. AMAN”, CAMPULUNG 
 
 Şcoala trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educaţional. Mijloacele aflate la 

îndemâna cadrelor didactice încearcă să-i determine pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia 
copiilor lor.  

 În realizarea activităţilor educative sunt implicaţi trei factori: elevii, şcoala şi familia. 
Elevii îşi asumă responsabilităţi atât individual, cât şi in grup. Părinţii sprijină moral, financiar şi 
de multe ori se implică in organizarea activităţilor. Implicarea părinţilor le permite o mai bună 
cunoaştere a copilului şi a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină. Contribuţia familiei la 
efortul formativ al şcolii depinde de modul în care cei trei factori reuşesc să funcţioneze ca o 
echipă.        

Activităţile educative realizate în parteneriat cu părinţii consolidează relaţia profesor-
părinte-elev. Este cunoscut faptul că majoritatea părinţilor se implică mai mult în primii ani de 
şcoală. Atitudiea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă in gradul de 
interes faţă de activităţile şcolii .Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de 
implicare al familiei este mai mare.  

 Desfăşurarea acestor activităţi in coloaborare cu părinţii, devăluie o nouă latură a 
personalităţii elevilor: copilul se implică, relaţionează, se dezvăluie, iar rezultatul muncii lui este 
văzut în mod direct de părinte. Părintele poate vedea comportamentul, posibilităţile copilului, 
poate inţelege ce-i lipseşte uneori elevului, în viaţa de zi cu zi, în cadrul procesului de invăţare. 
Este un bun prilej de a forma respectul de sine, încrederea in competenţele lor, făcându-i mai 
buni. 

 Participarea părinţilor la diferite activităţi de voluntariat formează o atitudine plină de 
toleranţă, de grijă faţă de aproapele nostru, faţă de comunitate . Viitorul cetăţean, elevul de 
astăzi, va urma modelul părinţilor. Acum se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe de 
comportare morală. 

Realizarea acestor activităţi contribuie la dezvoltarea unei comunicări optime intre 
educatori-elevi, dar şi între părinţi si copii. Antrenarea părinţilor in activităţile educative trebuie 
să fie una din priorităţile învăţământului actual.  

Construirea unor relaţii pozitive intre şcoală şi familie are un efect benefic asupra 
copiilor.În activitatea mea de invăţător de peste 30 de ani vechime, am considerat să o relaţie 
bună cu părinţii elevilor are la bază respectul reciproc şi asigură succesul şcolar. Am implicat 
părinţii în managementul clasei, în rezolvarea unor situaţii conflictuale apărute la nivelul 
colectivului de elevi, în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi. O bună informare a părinţilor 
cu privire la cerinţele învăţămâtului actual, duce la un grad mai mare de implicare în viaţa şcolii. 

 
Serbările şcolare sunt momente unice în viaţa clasei, in viaţa părinţilor. Copiii pregătesc 

serbarea pentru părinţi, părinţii se implică şi emoţional, toţi aşteptăm cu nerăbdare.Deşi este 
serbarea de Crăciun, de Ziua Mamei, în fiecare an, noi suntem altfel. Copiii cresc, părinţii învaţă 
mai multe despre ,,meseria’’ de părinte. Sentimentele trăite la prima serbare din clasa 
pregătitoare diferă de senzaţia despărţirii de la ultima serbare din clasa a patra. 

Este necesară încurajarea participării părinţilor la activităţi diverse în parteneriat cu şcoala. 
Devenind modele, în funcţie de puterea exemplului de conduită întâlnit în familie, putem forma 
valorile morale în conştiinţa copilului. Părinţii capătă încredere în şcoală, instituţie care devine 
mai transparentă şi mai apropiată de nevoile comunităţii. 

Şcolile din România nu sunt unitar dezvoltate în ceea ce priveşte colaborarea şcolii cu 
familia. Dacă pregătirea cadrelor didactice pentru a susţine o relaţie corespunzătoare cu familia 
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este abordată în programele de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice, colaborarea 
concretă diferă de la o şcoală la alta. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
BĂRAN PESCARU ADINA - ,,PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE FAMILIE-ŞCOALĂ-

COMUNITATE”, BUCUREŞTI, EDITURA ARAMIS PRINT, 2004 
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Importața activităților educative desfășurate 
în parteriat cu părinții 

 
Prof. Udrea Lenuța , Liceul Tehnologic nr. 1 Călărași 

 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a elevilor, prin 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă. De asemenea, 
implicarea elevilor în activități extrașcolare îi ajută pe aceștia să-și organizeze raţional timpul 
liber şi să-l petreacă într-un mod plăcut. 

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-
un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate 
extraşcolară. 

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice 
diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, 
activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult 
mai ridicat .  

 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în 
afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai 
multor instituții de învățământ și a părinților. 

 Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 
clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, 
drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de 
spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități 
sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților 
extrașcolare: înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către 
alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/ muzică pentru copii, etc.); au rol complementar celui al școlii; dezvoltarea copiilor depinde 
de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element 
fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; oferă posibilitatea de exprimare și explorare a 
identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

 Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie 
un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel 
de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului 
comportament în comparație cu al celorlalți. 

 Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor 
școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact 
diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor 
și performanțelor școlare; participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare 
ca elevii să aleagă să urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei 
de 21 de ani; participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în 
rândul elevilor participanți. 

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc 
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de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie 
legătura acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare 
are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor 
activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de 
desfășurare a acestora. 

 Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere 
în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

 
Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 

2007 
Ionescu M.; Chiş V. - Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 

2007.  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Udvarhelyi Margit 
Șc. Gimn. Liviu Rebreanu/ 

Gr. P. P. Albinuța, Tg. Mureș 
 
„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea 

pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-I”. Aristotel 
Dacă până în prezent acest parteneriat grădinţă-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de 

multe ori considerat „responsabilitatea grădiniţei”, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. În 
cadrul colaborării grădiniţei cu familia accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit 
între părinţi şi educatoare, pe baza unui „contract parental”. Acest tip de contract se contituie ca 
un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu educatoarele şi implică colaborarea 
părinţilor în activităţile grădiniţei, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, 
susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale grădiniţei, ci şi sub aspect educaţional – 
cultural.  

Relaţia familie-gradiniță apare justificată în măsura în care se restabileşte încrederea 
colectivității de părinti, a comunității, în instituţia şcolara. Un rol deosebit, atât pentru 
colaborarea familie-grădiniță și participarea la gestiunea grădiniței, cât și pentru educaţia 
părinților îl are înființarea asociaţiilor de părinți, ca reprezentanţi ai vocii reale a acestora, 
privind rezolvarea diverselor probleme apărute în grădiniță, implicarea acestora în organisme 
abilitate în luarea unor decizii de importanță majoră. Referitor la atitudinea de colaborare a 
părinților, respectiv la problemele de ordin atitudinal în relaţia grădiniță-familie, reciprocitatea 
este elementul care adesea lipseşte, în scoală românească. Dacă prin intermediul grădiniței sunt 
organizate diverse activități și părinții sunt invitaţi, părinții copiilor cu un comportament 
exemplar vor veni. Cât despre iniţiative ale părinților de a derula unele activități împreună cu 
copiii și cu educatoarele din grădiniță, acestea sunt extrem de rare. Chiar dacă gradinița 
organizează activități frumoase și utile pentru părinți și pentru copiii lor, prin iniţiativa părinților 
de a organiza la rândul lor unele activități, s-ar vedea cu adevărat că le pasă, și ar obliga grădinița 
la mai multă deschidere și cooperare. Astăzi, părintii trebuie să se îndrepte de la modelul 
autoritar, în care creşterea copilului se bazează mai mult pe forță si control, spre un model 
caracterizat prin deschidere, căldura și coerență în stabilirea și aplicarea regulilor, a limitelor și 
așteptărilor adecvate. În acest din urma caz, comunicarea, bazată pe o relaţie de demnitate și 
recunoaştere reciprocă, joaca un rol crucial. Deschiderea față de activitățile zilnice și 
preocupările copilului au un rol central în relaţia dintre părinți și copii, ca și explicaţiile, 
raţionamentul, negocierile și argumentele. În acest mod, copiii cresc învățând ce înseamnă 
responsabilitatea, autocontrolul și egalitatea și sunt mult mai pregătiți să devină adulţi. Evoluţiile 
din ultimele decenii au adus schimbări importante și în atitudinile și comportamentele legate de 
pedepsirea copilului. Nu numai că pedeapsa fizică a fost interzisă prin lege, iar creşterea fără 
violență a copilului a devenit o problemă a drepturilor omului, dar s-a dovedit că, de cele mai 
multe ori, pedeapsa fizică are un efect contrar celui aşteptat. Chiar dacă, pe termen scurt, pare să 
fie eficientă, prin inducerea supunerii, pe termen lung, pedeapsa fizică, în loc să disciplineze 
copilul, poate duce la dezvoltarea comportamentelor opuse, precum agresivitatea, delincvența și 
manifestările antisociale. Copiii pot dezvolta, de asemenea, sentimente de teamă, furie și 
anxietate și pot învăța în mod greşit că forța, și nu argumentele logice, primează în rezolvarea 
conflictelor. Uneori, părinții recurg la pedepse fizice din neputință, din teamă sau pentru că nu 
ştiu ce altceva să facă. Cel mai important factor în abordarea problemelor de disciplină îl 
reprezintă prevenirea, prin oferirea de modele și prin stabilirea unei relaţii în cadrul căreia 
copilul se simte iubit și în siguranţă. Copilul tinde astfel să fie mai „ascultător”, chiar și atunci 
când trebuie să-și corecteze comportamentul. În felul acesta putem spune că a educa este mult 
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mai important decât a pedepsi, și poate că nici nu ar mai trebui să vorbim despre pedeapsă, ci 
doar despre educaţie.  

Toate aceste probleme sunt aduse în discuţie în cadrul întâlnirii dintre părinți și educatoare 
în cadrul Programului de educaţie a părinților prin metoda „Educaţi aşa”, desfășurat în grădinițe. 
Proiectul a fost extins la nivel naţional prin formare de formatori și formare de instructori de 
părinți care să desfășoare activități cu părinții copiilor ce frecventează grădinița. În cadrul acestor 
întâlniri părinții primesc soluții la eventualele problema pe care le au cu copii.  

Mai este un program numit „Școala părinților”, care vine în ajutorul părinților în găsirea 
unor soluții ideale pentru rezolvarea problemelor pe care le au cu micuții, dar și pentru 
cunoașterea lor mai bună. 

Aceste programe sunt foarte bine venite, dau posibilitatea părinților să-și rezolve unele 
problema, însă nu toți dintre părinți sunt dispuși să încerce aceste metode.  

Parteneriatul grădiniță - familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie și, 
grădiniță la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții.  

Concluzia finală este că, numai o buna colaborare între grădiniță și familie, o mai mare 
implicare a părinților în activitatea grădiniței va îmbunătăti colaborarea dintre aceşti factori, 
foarte importanţi în creşterea și dezvoltarea copilului preşcolar. 

Cultivarea unei relaţii de parteneriat afectiv între grădiniță și părinți în sprijinul educaţiei și 
creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea și integrarea şcolară; este primul 
pas către o educaţie deschisă, flexibilă, și dinamică a personalității copilului. 

A fi părinte într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva 
problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. De aceea avem datoria ca prin activităţile 
ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul 
educaţional. Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria 
activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între 
copil şi mediul necunoscut iniţial.  
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,, Bucuria sărbătorilor de iarnă” 
 

Uhl Timea 
Şcoala Profesională ,,George Coşbuc” Medieşu Aurit, structura Iojib 

 
Proiect educaţional realizat în parteneriat cu părinţii 

(activităţi planificate pentru săptămâna 17 decembrie 2018-21 decembrie 2018) 
 
 „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 
 Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea 

şcolară şi educaţia familială. Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de 
plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică 
pentru fiecare învăţător cât şi pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în 
forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de 
aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de 
cele mai multe ori lasă totul în seama școlii.  

 Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, 
organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate 
intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi 
dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea 
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi 
plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil 
din viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de 
efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea 
proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

 Proiectul educaţional ,,Bucuria sărbătorilor de iarnă” este un proiect pe care îl voi 
desfășura împreună cu elevii şi cu părinții elevilor mei. Prin acest proiect urmăresc promovarea 
unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, 
implicarea acestora în activităţile şcolare. Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei 
direcţii principale de acţiune: 

• Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii; 
• Stimularea activităţii în grup; 
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expoziţii, concursuri, serbări. 
 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în 

mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în 
forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! 
”,“ Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite 
de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în 
căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la 
tema aleasă. 

 Consider că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. În asemenea 
situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi 
timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi elev. 
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Redactare şi monitorizare: 
Alegerea subiectului 
 Iarna a sosit pe meleagurile noastre aducând cu ea nenumărate bucurii. Zi de zi putem 

vedea semnele ei. Iarna este un spectacol de lumină si pace sufletească. 
Iarna ne trezeşte un dor de zâmbete dulci ale copiilor şi emoţii vii, care ne aduc un 

fierbinte fior srăbătut de fulgii firavi şi argintii. Iarna este un prilej de bucurie atât pentru cei 
mari, dar mai ales pentru cei mici… este anotimpul rece în exterior, dar, cu siguranţă, cald în 

Nr. 
crt
. 

Denumirea 
activităţii 

Activităţi realizate Locul 
desfăşurării 

Responsabil 

1. Activitate cu 
conţinut literar  
“În lumea 
poveştilor” 
Luni,17 
decembrie 

-citirea unor poveşti cu 
conţinuturi educative  
-vizionarea unor poveşti de iarnă 
-prezentări PPT 
-Fetiţa cu chibrituri de Hans 
Christian Andersen-vizionare 
film 

- sala de clasă Învăţătorul 
Părinţi 

2. ,,Ne jucăm cu 
culorile’’ 
Marţi,18 
decembrie 

 -Peisaje de iarnă -pictură  
 -Omul de zăpadă -
mototolire,lipire  
 -Săniuța -confecționare din cutii 
de chibrituri 
-Parada oamenilor de zăpadă -
desen 
-Castelul iernii -cuburi de lemn  

- sala de clasă Învăţătorul 
Părinţi 

3. Activitate cu 
conţinut literar- 
muzical şi 
plastic  
“Să 
întâmpinăm 
Crăciunul!” 
Miercuri, 
19 decembrie 

-confecţionarea de globuri, 
ghirlande, brăduţi  
-cântece şi poezii de iarnă 
- colinde de Crăciun 
-expoziţie cu ornamente şi 
desene  
-Târg de Crăciun (turtă dulce, 
cozonaci, ornamente) 

- sala de clasă Învăţătorul 
Părinţi 
Bunici 

4.  Datini şi 
obiceiuri 
străbune 
Joi,17 
decembrie 

,,Sorcova”-memorizare 
Datini şi obiceiuri- lectură după 
imagini 
Despre sărbătoarea naşterii 
Domnului-prezentare PPT 
Un strop de credinţă- întâlnire cu 
preotul 

- sala de clasă 
-biserica 

Învăţătorul 
Preotul 
Părinţi 

5.  Activitate 
literar-artistică 
“Deschide uşa, 
creştine!Am 
plecat să 
colindăm…,, 
Vineri,17 
decembrie 
 

-deplasarea la magazine și la 
Cabinetul Medical din localitate 
-deplasarea la Şcoala 
Profesională ,,George Coşbuc” 
Medieşu Aurit, structura Potău 
-colinde  
-scenete tematice 

- magazine 
-Cabinet 
Medical 
-sala de clasă 
de la structura 
Potău 

Învăţători 
Părinţi 
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sufletul fiecărui copil. Primii fulgi de nea, săniuţa, patinele... emoţii puternice... toate provoacă o 
apropiere sufletească de inocenţa şi naivitatea celor mici, în contact cu anotimpul alb. 

Zăpada, gheaţa, chiciura, poleiul toate ne vorbesc de o Zână, numită Iarna. De aceea, nu 
putem trece cu vederea faptul că toţi copiii sunt fascinaţi de acest anotimp.  

Luând în considerare toate aceste lucruri, am hotărât împreună cu ei să desfăşurăm 
proiectul tematic „Bucuria sărbătorilor de iarnă”, care va răspunde curiozităţii şi nevoii de 
cunoaştere a lor. 

Clasa: Pregătitoare, I şi a IV-a 
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, observaţia, explicaţia, demonstraţia, audiţia 

muzicală, munca în echipă. 
 Resurse materiale: lucrarea model: globuri, ghirlande, brăduţi, şabloane pentru elevi 

pentru omul de zăpadă, suport pentru lucrare, polistiren, hârtie glasată, foarfece, carioci, pastă de 
lipit, planşe cu aspecte din anotimpul iarna,cărţi cu poveşti şi poezii de iarnă, siluete de oameni 
de zăpadă, C.D cu cântece de iarnă şi colinde, materiale din natură, jetoane, fişe, cuburi de lemn, 
chibrituri, etc. 

Resurse umane: elevi, învăţătorul, părinţi, bunici. 
Evaluarea proiectului:  
- Organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor 
- Portofoliile copiilor, CD cu poze 
 Acest proiect presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali 

familie-școală-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom 
învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa 
vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane.  

 
Bibliografie: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ 

modern”, 2005 
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SERBARE- GRUPA MICĂ ,,ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN” 
 

EDUCATOARE.: Uifelean Maria 
Grădiniţa cu P.P. Arlechino 

 
CÂNTEC: IARNA A SOSIT IN ZORI! 
1.Astăzi este o zi mare: 
Astăzi noi avem serbare. 
Vom cânta, vom recita 
Şi frumos noi vom dansa. 
Chiar dacă ne încurcăm, 
Avem timp să învăţăm. 
2.Este iarnă, las’ să fie, 
Suntem plini de bucurie! 
Chiar dacă va viscoli, 
Îmbrăcaţi bine vom fi, 
3.Iarna scutură zăpadă 
Peste pomi, câmpii, pe stradă. 
Cad fulgi mari cât porumbeii 
Şi fulgi mici cât ghioceii. 
 
CÂNTEC: NINGE, NINGE, NINGE-
NCETIŞOR  
 
4.A căzut zăpada 
Şi s-a luminat. 
Vai, ce flori frumoase 
Gerul a desenat! 
5.Unde-s oare florile? 
Le-au gonit ninsorile. 
Iarna albă iat-o vine: 
-Hai copii cu toţi la mine! 
Aveţi sănii şi patine? TOŢI COPIII: DA! 
6.Uite, săniuţa mea 
Zboară ca un fulg de nea. 
Când o sui pe derdeluş, 
Trage spre alunecuş. 
Când se vede sus, ei bine,  
Moş cu barbă şi mustăţi, 
Are-n sac doar bunătăţi: 
14.Moş Crăciun se grăbeşte,  
Daruri multe pregăteşte  
În saci mulţi cu jucării,  
Pentru voi, iubiţi copii. 
15.Asta-i seara de Ajun. 
Vai, ce-mi bate inimioara! 
Unde-o fi Moşul acum, 
A venit cu sănioara? 
CANTEC: SANIUTA FUGE! 
7.Brăduleţ, brăduţ drăguţ 
Ninge peste tine! 
Haide, hai în casa mea 

Unde-i cald şi bine. 
8.Brăduleţ plin de culori 
Şi de daruri multe,  
Ai venit aici la noi,  
De pe vârf de munte.  
9.Brăduleţ cu strai de nea  
Şi steluţe-o mie,  
Tu în fiecare an  
Ne-aduci bucurie.  
10.Sprijinit într-un toiag 
Stă-n ogradă un moşneag 
Poartă-n cap o oală veche 
Răsturnată pe-o ureche. 
11.Ochii negri şi lucioşi 
Sunt cărbuni din vatră scoşi 
Iar pe piept, perechi, perechi, 
Are mosşl nasturi vechi. 
Şi mai are un nas roş 
Ca o creastă de cocoş. 
CANTEC: OMUL DE ZĂPADĂ 
12.Copilaşi drăguţi şi veseli, 
Bucuraţi-vă acum,  
C-a venit iarna drăguţa  
Şi cu ea şi Moş Crăciun. 
13.Moş Crăciun, moşul bun 
Astăzi a pornit la drum. 
CÂNTEC: EU SUNT RENUL LUI MOŞ 
CRĂCIUN  
16.Moş Crăciun, tu să vii  
Cu mulţi saci de jucării,  
Să nu uiţi că grupa mică, 
Deşi este mai pitică,  
A-nvăţat să-ţi spună ţie  
Cântece şi-o poezie.  
 17.Hai copii cu toţii, 
Vine moşul bun 
Şi ne-aduce-n sac 
Tot ce este bun. 
Să-i ieşim înainte, 
Moşului iubit, 
Şi să-i spunem tare:  
“Bine ai venit!" (Toţi copiii) 
CÂNTEC: MOŞ CRĂCIUN CU PLETE 
DALBE 
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Bibliografie:  
Adriana Stancu, ,,Haideţi la sebare!”(Culegere de poezii, cântece, scenete pentru serbările 

şcolare), Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, 2010; 
Anca Bulboacă, ,,Scenete în versuri şi versuri pentru preşcolari”, Ed. Arlequin, Bucureşti, 

2011 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

ULMAN IRINA ELENA 
 
 După cum se știe, familia este factorul primordial în educarea copiilor, care începe în sânul 

familiei. Legătura dintre școală și familie se întrepătrunde, iar educatorul trebuie să cunoască foarte 
bine mediul din care provine copilul, pentru a putea colabora. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă 
sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în 
viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării 
dintre instituţiile educative şi familie putem aminti: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul 
comunicării şcoală –familie; creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare 
şi extraşcolare; schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de 
către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; învăţarea unor deprinderi şi tehnici 
de muncă intelectuală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice. Majoritatea 
părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi despre 
scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea parteneriatului cu 
părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală 
şi valoroasă la educarea copiilor lor; să se recunoască şi să se valorifice informaţiile date de părinţi 
referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; responsabilitatea 
să fie împărţită între părinţi si învățător; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la 
continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia 
parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu învățătorul. Datorită diferenţelor 
de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de foarte multe ori există 
posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi învățător ce pot fi determinate de: o slabă 
colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau chiar la 
prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, 
naționalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al 
întâlnirilor dintre învățător şi părinți; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le 
revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor 
părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă 
faţă de diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune; sprijinul acordat familiei în raport cu 
creşterea şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; 
învățătorul trebuie să fie pregătit să asculte, să fie interesat despre sugestiile date de părinţi; atunci 
când ei simt că ideile le sunt luate în serios, se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a 
școlii . În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are învățătorul. El poate să orienteze, să 
ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. 
Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în școală pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în 
care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul școlii. Toate aceste 
motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care, spre 
beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa școlii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa 
încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a şcolarilor în activităţi. Teme 
precum: “Bun rămas, școală dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 
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Decembrie”, “Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, 
deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea 
materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

 Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie se constată un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea școlarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar 
în alegerea strategiilor de abordare se are în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile 
cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în 
funcție de nivelul clasei de elevi. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă, descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare, de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o serbare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare, de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat 
ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Importanța evaluării inițiale 
 

Profesor Ungureanu Andreea 
 

Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar, iar în funcție de rezultate profesorii 
își proiectează activitățile didactice; acolo unde este cazul, profesorii vor realiza programe de 
învățare remedială și de educație diferențiată. Rezultatele obținute la evaluarea inițială nu vor fi 
trecute în catalog, ci vor fi folosite ca reper pentru măsurarea progresului elevilor.  

 Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar 
și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau 
îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și 
astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să 
fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 
rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a 
problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare 
propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se 
pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot 
reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară dezvoltării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și 
eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele 
scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățării; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individual și pe 

grupe). 
 Astãzi, demersul didactic se axeazã pe formarea la elevi a unor competențe, care sunt 

ansambluri structurate pe cunoștințe si deprinderi dobândite prin învãțare. Acestea permit 
identificarea și rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu 
al cunoașterii. Direcțiile actuale de restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar 
aspectul informativ/instructiv a eficienței procesului didactic ci și pe cel formativ-educativ. 

 În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educației pentru a avea o 
viziune unitarã asupra dezvoltãrii personalitãții elevului. Copilul este o fiintã activã, cu o lume 
proprie. Pentru a-l putea influența optim, profesorul are menirea sã redescopere mereu elevul în 
dinamica ipostazelor inedite ale individualitãții sale. Evaluarea are rolul de a regla permanent și a 
forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât si cu privire la resursele 
umane implicate. Importanța acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai 
ușor sã previi decât sã vindeci”. 

 Toate încercările de abordare a problemelor evaluării se confruntă, de la început, cu 
complexitatea dimensiunilor care circumscriu domeniul evaluării, atât ca teorie şi ca obiect al 
cercetării ştiinţifice, dar şi ca practică, fenomen real, ca realitate prezentă în toate articulaţiile 
procesului şi sistemului de învăţământ. Acest lucru începe cu cel mai simplu act de evaluare a 
elevilor la lecţie, până la nivelul evaluărilor macrosistemice. 

 În concluzie, se poate aprecia că în orice program de instruire este necesară utilizarea tuturor 
formelor de evaluare deoarece folosite corect şi la momentul potrivit vor duce la reuşita şcolară a 
elevilor la mulţumirea sufletească a cadrelor didactice şi a părinţilor. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Radu, I. T.,(2000),Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București. 
Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 
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PARTENERIATUL EDUCATIV ŞCOALĂ – FAMILIE – 
UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

 
Prof.inv.primar: UNGUREANU IONELA 

Scoala Gimnaziala Puiesti, jud. Buzau 
 
 Copilul-o taina pe care intai trebuie sa ne dorim sa o descifram si apoi sa lucram neintrerupt 

pentru asta,parinti si profesori.Trebuie sa-l intelegem, ca apoi sa se inteleaga pe sine si lumea in 
care traieste. 

 Reforma învăţământului aduce o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte relaţia 
învăţătorului cu ceilalţi factori implicaţi în educarea elevului, îndeosebi cu familia. Poziţia familiei 
este aceea de partener într-un proces de dezvoltare ,de conturare a drumului şi rolului social pe care 
îl va alege copilul . 

Familia are dreptul de a se implica în alegerea ofertei educaţionale, a carierei de mai târziu, 
dar şi obligaţia de a urmări şi sprijini eforturile copilului şi ale şcolii. 

Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii mai vechi în 
care familia era informată periodic ori la cerere, asupra evoluţiei copilului în activitatea şcolară. 
Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala. Familiei îi revin acum mai multe 
drepturi- pe care noi trebuie să-i ajutăm, să-i conştientizăm şi să beneficieze de ele –dar şi sarcini 
sporite . Schimbările în plan socio-economic exprimă necesitatea reală a colaborării între şcoală şi 
familie atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi în cooperarea în alegerea 
programelor de instruire şi educare( curriculum la decizia şcolii), pentru cunoaşterea personalităţii 
copiilor, pentru orientarea şcolară şi profesională. 

 Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii învăţătorului faţă de aceasta. 
Îndatoririle învăţătorului faţă de familie sunt: mai multă transparenţă, acceptarea observaţiilor 
pertinente şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile educaţionale, informarea 
corectă şi operativă. Familia are cea mai mare influenţă asupra copilului, iar trăirile afective 
reprezintă suportul absolut necesar susţinerii efortului de învăţare. Rolul părinţilor faţă de copilul 
devenit elev se schimbă. Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al 
îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul conduitei copilului. Sunt părinţi care intervin în activitatea 
de învăţare a copilului în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în 
efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe nerealiste faţă 
de acesta. 

Activitatea de îndrumare a părinţilor de către învăţător este evident necesară. 
Unitatea de opinii dintre cele două instituţii – şcoală, familie – trebuie realizată doar în strânsă 

colaborare. Sunt părinţi care îşi propun să ajute şcoala, cu condiţia ca ei să cunoască obiectivele 
educaţionale. Pe aceştia trebuie să-i informăm, descriindu-le tipurile de comportamente realizabile, 
explicarea modalităţii de acţiune, pentru ca metodele de influenţare să nu fie în contradicţie cu 
cerinţele pedagogice. 

Alţi părinţi nu manifestă interesul necesar faţă de evoluţia copilului şi, ca atare lasă şcolii 
toată grija. Prin metode pedagogice pot fi atraşi alături de şcoală, determinându-i să adere la ideea 
de colaborare activă. 

Părinţii sunt cei care trebuie să înveţe de la educatorul copilului pentru a cunoaşte direcţia şi 
ritmul la care trebuie să se alinieze. Schimbul de idei este profitabil atât pentru şcoală cât şi pentru 
elev şi părinţii săi. 

 În lectoratul ,,Şcoala părinţilor” am urmărit ca aceştia: 
 Să cunoască specificul activităţii şcolii, obiectele de studiu, orarul, tipul de manuale şi 
rechizite, alte materiale necesare elevului/clasei; 
 Să cunoască în mod curent rezultatele şcolare ale elevului; 
 Să cunoască schimbările survenite în evoluţia copilului, înregistrate sistematic de către 
învăţător; 
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 Să li se creeze condiţiile pentru a-şi exprima nemulţumirile, părerile, îngrijorările; 
 Să li se creeze condiţii pentru a-şi cunoaşte învăţătorul şi învăţătorul să-i cunoască pe 

părinţi; 
 Părinţii să se cunoască între ei, să acţioneze în spirit de echipă pe frontul educaţional. 
 Familia - şcoala de acasă a elevilor 
 În vederea cultivării capacităţilor elevilor şi a pregătirii lor pentru o reuşită integrare în 

societate între învăţător şi elevi trebuie să existe o unitate de păreri şi de acţiune. 
Toate acţiunile şi măsurile întreprinse de şcoală cu părinţii elevilor au urmărit realizarea 

educaţiei cu respectarea deplină a drepturilor copilului. 
Alături de cerinţele de ordin instructiv, formarea trăsăturilor moral-civice reprezintă una 

dintre sarcinile de bază pe care trebuie să o realizăm. Climatul de muncă intelectuală instituit în 
şcoală, trebuie să se regăsească şi la nivel de familie, pentru a nu se da impresia elevilor, că 
învăţătura este echivalentul şcolii. Învăţătura este echivalentul muncii elevului. 

Colaborarea dintre învăţător şi toţi părinţii elevilor e bună, în special cu cei ai căror copii, 
întâmpină dificultăţi în diverse planuri. 
În stabilirea obiectivelor comune ale colaborării, am ţinut seama de condiţiile concrete ale 
colectivului de elevi şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. 
Colaborarea şcolii cu familia trebuie să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 

precum şi o continuitate ,în ceea ce priveşte evoluţia de la o etapă la alta, a clasei şi a fiecărui elev 
în parte. 

Temele abordate au vizat: 
 Dezvoltarea la copii a interesului pentru învăţătură; 
 Respectarea regimului zilnic de activitate şi odihnă a elevilor; 
 Cunoaşterea anturajului copiilor; 
 Îndrumarea şi verificarea lecturii elevilor de către părinţi, alegerea programelor TV; 
 Pregătirea psihologică a copiilor în vederea integrării lor în ciclul gimnazial. 
Întâlnirile cu părinţii elevilor au avut de obicei un caracter concret şi eficient asupra activităţii 

reciproce. 
În primii ani de şcoală, noi contribuim hotărâtor la luarea startului în viaţa socială. Pentru 

aceasta trebuie să ne cunoaştem cât mai bine elevii, colectivul, să le urmărim evoluţia, reflectând 
asupra viitorului lor, apelând în permanenţă la sprijinul familiei. Numai aşa vom reuşi să asigurăm 
condiţii pentru un start bun în viaţa şcolară. 

 Colaborarea dintre şcoală şi familie – o reuşită a procesului educaţional 
Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul 

învăţării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, 
morale şi estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul 
activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. 

La şedinţele cu părinţii am dezbătut pe larg modul cum îşi pot ajuta copiii în învăţarea 
lecţiilor precum şi în controlul temelor pentru acasă. Părinţii trebuie să cunoască modul în care se 
controlează şi cum poate fi ajutat copilul în cazul în care întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. 

Părinţii trebuie să cunoască felul în care elevul se comportă faţă de învăţătoare şi faţă de 
colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă şi în alte locuri este corespunzătoare. 

 Şcoala şi învăţătorul nu poate suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul 
educativ îşi găseşte eficienţa atunci când între cei doi factori, şcoală şi familie există o conlucrare în 
interesul comun al educării copilului. 
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Serbările școlare 
 

Ungureanu Irina 
 
Serbările școlare sunt activități extrașcolare realizate periodic cu ocazia unor evenimente 

deosebite cum ar fi Crăciunul. La aceste evenimente din viața școlii sunt invitați părinții, deci se 
realizează parteneriatul școală- familie, aceștea fiind implicați în organizre. De asemenea, elevii 
sunt îndemnați să se manifeste în plan artistic, să își dezvolte aptitudinile muzicale , teatrale, legate 
de dans. Se încurajează munca în echipă, învățarea prin cooperare, comunicarea profesor- elev. 

Un exemplu concludent este o astfel de serbare regizată sub forma unei șezători populare, în 
care se îmbină elementele culte cu cele populare în vederea înțelegerii fenomenului complex al 
sincretismului, al raportului dintre literatura populară și cea cultă. 

Acest exemplu poate fi un model de bună practică.Scenariul este următorul: 
 Interior de casă ţăranească. Doua fete pregătesc şezătoarea 
 Fetele se apucă repede de dereticat prin casă, apoi, trec una într-o parte a sceneii, cealalta în 

alta parte şi încep să strige, cu mâinile căuş la gură. 
Fata 1 – Măi, Mărie, mă! Deseară facem o şezătoare, să vii şi tu şi să mai spui şi altor fete.  
O fata din sala: - Vin, vin, cum să nu vin, da să chemi şi nişte feciori să ne mai joace şi să ne 

colinde. 
Fata 2 –Ioano, pe seară facem şezătoare. Poţi veni şi tu? 
Ioana – Fac tot ce pot şi vin. 
 Se aude un grup de colindători . Intră grupul de colindători coordonat de d-na prof.X şi un 

băiat se opreşte lângă uşă. 
Fata1: - Când vii bade-n şezătoare 
 Nu sta la uşă-n picioare. 
 Uităte-n casă de-a râandul 
 Şi te-asează un-ţi-e gândul. 
Fata2: - De ţi-e gându-n altă parte 
 Du-te bade mai departe, 
 Că sunt multe şezători 
 Cu fete şi cu feciori. 
Băiat: - Cum să mergem mai departe, când aici sunt atâtea fete frumoase şi vrednice? 
Fata1: - Dacă rămâneţi aici  
 Puteţi să ne-nveseliţi 
 C-o glumă, o ghicitoare 
 Ba chiar şi cu o cântare. 
 Elevii din clasele IXD, XA, XIA cântă: “Hoi li , hoi la” , “Doamne a tale cuvinte”  
Fata 2: - Feciorilor, până fetele sunt omenite, jucaţi un “Căluşar”. 
Băietii: - Jucăm cu plăcere.  
Îşi leagă clopoţeii la picioare, joacă . 
 - Dragii mei, fete băieţi 
 După cum şi voi vedeţi 
 Zori de ziuă se revarsă 
 Noi vom merge către casă. 
 Mulţumim la gazda noastră 
 Pentru astă seară frumoasă. 
Din culise o fată întreabă : Voie-i cu colinda-n şezătoare? 
Fata1:Da, cum nu, poftiţi că vă aşteptam! 
Intră grupul de colindători coordonaţi de d-nul prof. Marinescu Ioan. 
Fata1: Măi fetelor, s-apropie Crăciunul învătata-ţi voi colinzile. Voi ştiţi că nu vă slobod(nu 

vă primesc) dacă nu colindaţi bine. 
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Mădălina IXB :- Am colindat aproape în fiecare seară de când s-a prins postul. Nu ne facem 
noi de râs. Dacă vreţi să ne ascultaţi noi vă colindăm şi vouă. 

Fata2: - Cum să nu vrem? Să auzim! 
Fetele colindă colindă: “La Betleem, colo jos”şi “” 
Fata1: Vă mulţumim pentru urări şi vă mai aşteptăm şi altă dată. 
 Fata 2: Să ne pregătim acum, că se apropiealţi colindatorii cu muzica. 
Fata 1: Hai să ne pregătim. 
Intră grupul de colindători coordonaţi de d-na prof.Ungureanu Irina: XIB;E, XB,E,XIIB 
Colindă: “Asta-i casa cea frumoasă”, “Îngheaţă apa-n miez de vară”, eleva Diana din XIB 

(prof.coordonator X) cîntă “În cetatea –mpărătească”, “ 
Fetele împart colăceii, nucile şi merele. Grupul pleacă, mulţumind şi salutând cu “Sărbători 

fericite”. Din culise se aud băieţii cu Ţurca din clasele XB,E, XIIB(prof. Coordonatori X).Joacă. 
Fata1: Va muţumim dragi feciori 
 Că ne-aţi urat de sărbători 
 Hai luaţi un cozonac  
 Pe care vi-l dam cu drag. 
Marcel XIIB: Mulţumim gazdă aleasă, 
 Pentru primirea frumoasă 
 Noi plecăm acum prin sat 
 Mai avem de colindat 
 Şi la anul când venim 
 Sănătoşi să vă găsim 
 Fata1şi2: Vă mulţumim că ne-ţi onorat 
 Şi-acum că postul s-a gătat 
 Vă invităm la o scenetă în sat 
 În astă seară luminoasă 
 Când Iisus e-n fiecare casă 
 Să rămâneţi sănătoşi  
 Şi la anul tot voioşi ! 
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FAMILIE – GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ 
 

Prof. MÎŢU LENUŢA 
GRĂDINIŢA NR. 178, SECTOR 5, BUCUREŞTI 

Prof. UNGUREANU MONICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA SÂNTIMBREANU” 

SECTOR 5, BUCUREŞTI 
 

Este bine cunoscută expresia „Familia constituie prima şcoală a omenirii” deoarece în familie 
se redau primele exemple şi primele noţiuni de educaţie. De educaţia primită în familie depinde 
întregul parcurs al educaţiei continuat de grădiniţă, şcoală, biserică, societate, etc. 

Cei doi părinţi deşi sunt la fel de implicaţi deţin roluri diferite – mama asigură căldura 
afectivă indispensabilă dezvoltării mecanismelor de cunoaştere şi învăţare pe când tatăl reprezintă 
în primul rând autoritatea şi universul social în procesul educativ-familial. De aceea consider că o 
bună colaborare a educatoarei cu familia din care provine copilul şi apoi continuarea colaborării cu 
şcoala constituie unul din principalele modalităţi de a realiza educaţia copilului. De-a lungul carierei 
de educatoare pe care am desfaşurat-o până acum am realizat că o bună colaborare cu familia a adus 
şi rezultate foarte bune în educaţia copilului şi mai târziu în celelalte instituţii. 

Această colaborare s-a materializat în primele zile de grădiniţă mai întâi prin discuţii cu 
părinţii cu orice ocazie: primirea copiilor, plecarea copiilor din grădiniţă, discuţii prin care am 
încercat să aflu cât mai multe lucruri despre copil dar fără a da impresia că urmăresc să aflu aceste 
aspecte, fără ca părinţii să simtă indiscreţia din partea mea,etc.Chiar şi atunci când am avut copii cu 
probleme de integrare,de sănătate, deficinţe de comportament, am reuşit să îi determin pe părinţii în 
cauză să îmi ofere destule date despre copil şi în acelaşi timp am reuşit să îi determin şi pe ceilalţi 
părinţi să accepte în colectiv şi copii cu cerinţe speciale.Un astfel de exemplu îl constituie un băieţel 
din grupa mare cu diagnosticul întârziere severă în dezvoltarea limbajului, stereotipii motorii, 
demodulari comportamentale cu agresivitate marcată, deficit de adaptare şi relaţionare. 

În primul an în care l-am primit în grupă, colectivul de părinţi observând comportamentul lui 
au încercat prin tot felul de reclamaţii să mă determine să resping acest copil din grupă.Desfăşurând 
activităţi cu copiii la grupă în prezenţa părinţilor le-am demonstrat că şi acest copil poate să se 
integreze în colectiv astfel i-am oferit şansa de a împărţi material didactic colegilor, încurajandu-l 
cu aplauze, aprecieri verbale, lucrarea realizată de acest copil a fost apreciată cu ajutorul copiilor 
din întreaga grupă, bineînţeles că în cadrul activităţilor din grupă cu el lucrez diferenţiat, dar în 
cadrul lecţiei deschise nu am lăsat să se simtă acest lucru.Consider că în activităţile desfăşurate în 
prezenţa părinţilor au un rol important în a-şi cunoaşte propriii copii pe care unii îi consideră foarte 
buni, iar cu această ocazie îşi pot da seama de realitate şi invers părinţii care nu îşi apreciază copiii 
la adevărata valoare.  

O altă modalitate de colaborare cu părinţii sunt excursiile, ieşirile în împrejurimile grădiniţei. 
Am solicitat părinţii în organizarea unor excursii, prilej în care au avut ocazia să-i cunoască pe copii 
şi în momente de veselie şi au reuşit să îşi expună unele cunoştinţe dobândite în activităţi precum 
cele în care am vizitat: Exista şi alte modalităţi de colaborare cu familia cum ar fi serbările 
organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 1 iunie, ocazii cu care părinţii au fost implicaţi în 
pregătirea costumelor, a cadourilor, decorarea sălii de festivităţi,etc. Tot părinţii au fost implicaţi şi 
în organizarea unor concursuri la nivel de grădiniţă, la nivel judeţean sau naţional. Ţinând cont de 
faptul că odată cu terminarea perioadei preşcolare, copiii merg la şcoală este şi firesc ca să existe o 
strânsă colaborare între grădiniţă şi şcoală, parteneriat care se realizează cu învăţătorii care preiau 
copiii în clasa I şi care au organizat lecţii deschise la care au fost invitaţi învăţătorii pentru a-şi da 
seama de nivelul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi ale copiilor. De asemenea, grădiniţa împreună 
cu şcoala, au organizat programe artistice cu ocazia zilelor şcolii în luna mai. Parteneriatul se poate 
realiza şi cu elevii clasei a-IV-a unde, ca educatoare, pot observa evoluţia celor care au fost 
preşcolari cu patru ani în urmă . Eu am încercat să enumăr doar câteva din modalităţile prin care se 
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poate realiza o strânsă legătură între familie-grădiniţă-şcoală, legătură de care depinde întregul 
proces al educaţiei copilului.  

„Educaţia este un lucru gingaş.Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât luptă şi grijă; 
când nu reuşeşte, durerea nu mai cunoaşte limite. Democrit 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)  
2. Gheorghe Tomşa- „Psihopedagogie preşcolară şi şcolară” Ed. Coresi, Bucureşti,2005 
3. Şincan Eugenia; Alexandru Gheorghe- „Şcola şi familia”, Craiova, Ed. Gh. Cârţu 

Alexandru 1993; 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

Prof. Ungureanu Oana  
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu“ Arad 

 
 Serbarea şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii sau profesorii lor 

şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor, bunicii și rudele apropiate. Deși, în zilele noastre , 
uneori părinții spun că serbările sunt doar o sursă inutilă de stres pentru copii.  

 Serbările , există peste tot în lume, de la școli sau grădinițe cu renume. Se organizează 
spectacole în care sunt implicați toți copiii. Există costume, există regie, există roluri, lumini, 
sunete, muzică, scenarii.  

 Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea, 
ceva muncă din partea copiilor, repetiții, colaborare si munca în echipă. Rezultatele sunt apreciate 
de către public într-un mod dechis, în aplauzele celor dragi, fiecare având prilejul de a se simți un 
mic artist. 

 Prin cântecele și poeziile recitate, copiii folosesc memoria pentru a reține versurile și 
acumulează cuvinte noi în limbaj. O mică scenetă învață copiii să se ajute unul pe altul și să-și 
aștepte rândul la rolul pe care fiecare îl are. Abilitatea de a vorbi deschis și liber în fața publicului 
este foarte importantă pentru viitorul adult. Este antrenată capacitatea de a cânta un cântec 
concomitent cu ceilalți copii. 

 Serbarea dezvoltă abilitățile unui copil , indiferent de vârstă , punându-i în valoare în 
procesul instructiv-educativ. 
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Părinții-parteneri în educația copiilor 
 

Profesor: Ungureanu Teodora 
Școala Gimnazială Moțca 

 
Prima școală a elevilor este familia. Părinții și membrii familiei sunt primele modele ale 

copilului și acesta le imită comportamentul, indiferent ce sfaturi sau învățături primește. Puterea 
exemplului este mai puternică decât multe alte metode de învățare. Un studiu realizat în America pe 
10000 elevi, părinții și profesorii acestora, arată că rolul determinant în rezultatele școlare obținute 
de elevi, aparține părinților, nu metodei de predare a profesorului, nici renumelui școlii. Atunci, 
consider că implicarea părinților în realizarea activităților educative este cât se poate de benefică, 
sub multiple aspecte. Cea mai bună școală este cea care dă tuturor posibilitatea să învețe, indiferent 
care și de la cine învață. Îi învățăm pe elevi unele lucruri, pe părinți altele, însă și noi avem ce 
învăța de la ei, dacă știm să folosim această oportunitate. 

Părinții vin cu experiența lor de viață, cu idei noi, care fructificate aduc plusvaloare 
beneficiarilor direcți, elevii, dar și societății. Sunt părinți talentați, carismatici, pasionați, dornici să 
ajute, să împărtășească din secretele muncii lor tinerilor, puțini la număr ce-i drept, însă fiecare gest 
contează și este bine să fie valorificat. De asemenea, ei pot facilita acceptarea elevilor în diferite 
instituții sau întreprinderi, pentru a intra în contact direct cu anumite profesii, locuri de muncă, 
activități care sunt foarte apreciate de elevi, benefice mai ales pentru orientarea lor școlară. Mulți 
elevi, după astfel de vizite la spital, la uzina, la un comandament militar, de pompieri, au ales ce vor 
să facă în viață sau au știut sigur ce nu vor să fie. 

La realizarea spectacolelor și serbărilor școlare, părinții sunt invitați să susțină copiii prin 
achiziționarea costumelor specifice, a decorului, a accesoriilor și a altor detalii care dau farmec și 
culoare activităților. Când participă și părinții sau membrii familiei la astfel de activități, am 
observat la mulți copii o schimbare majoră, în atitudine, din dorința de a-și face părinții mândri, 
fericiți, de a le arăta ce știu și ce pot să facă. La fel, părinții sunt entuziasmați văzându-și copiii în 
alte ipostaze, surprinși, și atmosfera devine înmiresmată, încărcată de acea stare de bine pe care o 
dorim zilnic. Spre dezamăgirea noastră, cei mai mulți părinți susțin elevii până când termină clasa a 
IV-a, după care, consideră că rolul lor în activitățile educative nu mai este atât de important ca în 
primii ani de școală, că elevii sunt destul de mari încât să se descurce singuri și se retrag sau mai vin 
la școală doar sporadic. 

Părinții își cunosc cel mai bine copiii, sau așa ar trebui să fie, și îi îndrumă cum cred de 
cuviință. Profesorii doar fac recomandări și susțin elevii în procesul de formare, având un rol 
deosebit în educația formală. Sunt multe familii, mai ales în mediul rural, care datorită lipsei de 
educație, mai mult împiedică evoluția copiilor decât să contribuie la dezvoltarea lor. Încorsetați în 
obiceiuri, dogme, prejudecăți, dorințe neîmplinite, fără o analiză temeinică, impun copiilor anumite 
rigori sau trasee educaționale care nu li se potrivesc. Prin participarea la diferite activități educative, 
împreună elevi, profesori și părinți, aceștia pot privi dintr-o nouă perspectivă copiii, astfel pot 
descoperi talente, pasiuni, pe care, poate le vor încuraja și susține mai târziu.  

Însoțirea de către părinți a elevilor în drumeții, excursii, vizite la muzee și alte obiective 
turistice este chiar recomandată. În acest fel părinții, copiii și cadrele didactice petrec împreună mai 
mult timp și au posibilitatea să interacționeze, să se cunoască, să facă planuri pentru susținerea 
copiilor, altele decât cele elaborate în activitățile formale. Totodată presiunea asupra cadrelor 
didactice însoțitoare privind securitatea și siguranța elevilor scade când elevii sunt însoțiți de 
membrii familiei. Chiar părinții pot fi inițiatorii și organizatorii excursiilor, taberelor, pentru a mai 
prelua din multiplele sarcini ale cadrelor didactice.  

În toate demersurile realizate în sprijinul elevilor se cuvine să fie respectate și promovate 
valorile fundamentale: binele, dreptatea, omenia, onestitatea, responsabilitatea, toleranța, grija față 
de semeni și față de mediu. De asemenea, copiii trebuie să nu fie discriminați după apartenența 
religioasă sau etnică, după situația economico-financiară sau funcțiile părinților. Acolo unde toți 
factorii educaționali acționează în același sens, având același scop, dezvoltarea armonioasă a 
copiilor, rezultatele vor apărea cu siguranță, mai devreme sau mai târziu.  

1513



MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN OLTENIA 
 

Prof. Untaru Ștefania-Simona, 
Grădinița cu P. P. "Paradisul copiilor" Craiova 

 
De la Sfântul Nicolae (6 decembrie) până la Sfântul Ioan (7 ianuarie) este perioada 

sărbătorilor de iarnă. românii se simt în sărbători. Crăciunul este sărbătoarea Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos. Oamenii au adaptat-o creând tradiţii si obiceiuri conform culturii lor specifice.  

Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiția populară, aceasta este prima zi 
de iarnă. Credincios, Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni și martir pentru credinţa în Hristos. La 
români, Sfântul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea 
scuturându-şi bărbia. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor 
mici. În seara din Ajun (5 decembrie), parinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o 
pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune 
alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să îi cumintească, măcar în principiu, pe copiii care nu 
s-au purtat bine în timpul anului. 

Un vechi obicei al românilor din satele din Oltenia, era acela ca în Ajunul Crăciunului, 
gospodarii să se trezească dimineața devreme, să facă focul în sobă și cu o rămurică a unui pom din 
grădină să jăruiască jarul stând la gura sobei și să spună: "Bună dimineața lui Ajun! /C-a venit într-
un ceas bun /Să ne-aducă: porcii grași și unturoși /Și oamenii sănătoși; /Vacile cu viței, oile cu miei, 
scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă .... și tot așa se continua cu ceea ce gospodarii 
doreau să aibă, ca în final să se spună: La anul și la mulți ani!)  

Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 
măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea 
Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de Iarnă, 
momentul în care natura dă speranțe că va renaște.  

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și 
simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se câteodată cu 
celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. Există de asemenea 
colinde creștine, care au ca subiect Nașterea Domnului. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate 
satele din țară, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu 
bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci.  

Colindatul este o parte foarte importantă din festivitățile Crăciunului românesc. În prima zi de 
Crăciun, mulți colindători umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale orașelor și satelor, ținând în 
mână o stea făcută din carton și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea. Tradiția din România cere ca 
cei mici să meargă din casă în casă, cântând cântece de stea și recitând poezii sau legende, pe toată 
perioada Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, acoperită cu staniol și decorată cu clopoței 
și panglici colorate. O imagine a Sfintei Familii este lipită în centrul stelei și întreaga creație este 
atașată de o coadă de mătură sau de un băț puternic.  

În toată zona Olteniei există numeroase colinde specifice, dar cele mai cunoscute şi răspândite 
sunt Steaua şi Plugul cel Mare. Steaua este o datină străveche, ce se practică încă din Ajunul 
Craciunului şi până la ivirea zorilor. Ceata este formată din patru copii, fiecare dintre ei având un 
rol prestabilit în cadrul grupului: unul ţine Steaua, celălalt este responsabil cu adunatul banilor, al 
nucilor şi al covrigilor, iar ceilalţi doi ţin sacul şi un ciomag, pentru a se apăra de câini.  

Capra este un obicei care ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă 
la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază 
de la o regiune la alta. În Muntenia şi Oltenia, capra e denumită „brezaia“ (din cauza înfăţişării 
pestriţe a măştii) şi obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. Masca este însoţită de o ceată 
zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce acompaniază dansul caprei. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte 
şi se apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Un spectacol autentic trezeşte în asistenţă fiori 
de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă mai ales prin 
originalitatea costumului şi a coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte 
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manifestări ala măştilor (căiuţii-feciori travestiţi în crai, turca-masca de taur), întâlnite în satele 
româneşti la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate morţii şi renaşterii 
divinităţii.  

Plugul cel Mare este cel mai răspândit obicei ce se practică în noaptea de Anul Nou. Plugul a 
păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar. El e întotdeauna însoţit de 
strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu 
timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor. Textul 
plugului şi-a pierdut astăzi caracterul de incantaţie magică. Recitată într-un ritm vioi, urarea devine 
tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură ce se apropie de sfârşit. 

Plugul se organiza de către flacăii din sat şi era condus de un baiat mai viteaz numit 
"staroste", care avea sarcina de a ține plugul de coarne şi a rosti urarea. Ceata era compusă de obicei 
din 12 flăcăi, iar spre deosebire de Plugușor, mergea numai la familiile înstărite din sat.  

Sorcova parţinând obiceiurilor de Anul Nou, presupune umblatul cu sorcova spre bucuria 
copiilor. Aceştia poartă o crenguţă înmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ în 
jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar 
surov (verde fraged), aluzie la ramură abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de 
mai multe ori în direcţia unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, 
înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. Textul urării, care aminteşte 
de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mişcării sorcovei.  

Moşii de Crăciun sau pomana de mână este un obicei vechi de sute de ani, ce sepractică atât 
în ziua de Ajun, cât şi de Crăciun. Dimineaţa, femeile pleacă la cimitir, unde tămâiaza mormintele, 
după care se întorc acasă, scot colacii care stau la copt şi îi pun pe masă. Pe fiecare colac pun câte 
un ou şi câte o lumânare, după care se trimit prin vecini. 

 La Bobotează se sfinţesc toate apele, iar preotul se duce la o apă unde va arunca crucea. Mai 
mulţi bărbaţi se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care va scoate crucea din apă va avea 
noroc tot anul.  

 
Bibliografie: 
www.didactic.ro 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Crăciunul_în_România 
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FAMILIA ŞI ROLUL SĂU ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR URSACHE ANGELICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOŞANI 

 
,,Poţi învăţa multe lucruri de la copii.  
Spre exemplu, poţi vedea cât de multă răbdare poţi să ai. “ Franklin P. Jones 
 
 Familia este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ 

prin excelenţă. În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă 
sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt 
elemente de bază ale vieţii sociale. Ea are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de 
referinţă, dar şi de formare a primelor conduite, sau de interiorizare a unor emoții și stări de spirit 
elementare. 

 Familia, spre deosebire de școală, trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul 
absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă. Copiii vor face sau nu vor face, vor crede sau vor respinge precum părinţii 
imitând comportamentele acestora. 

 Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin 
securizare materială, dragoste şi educaţie. Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind 
fundamentală şi exclusivă a familiei – cea de socializare primară a descendenţilor, cu scopul 
integrării corespunzătoare a acestora în societate, şi la fel de fundamentală şi exclusivă, cea de 
asigurare a securităţii emoţionale a adulţilor. 

 H. H. Stahl, remarcabil sociolog, membru al şcolii sociologice de la Bucureşti, clasifică 
funcţiile familiei în două mari categorii: ,,funcţii interne şi funcţii externe, primele contribuind la 
crearea unui unui regim de viaţă intimă, menit să asigure tuturor membrilor un climat de securitate, 
protecţie şi afecţiune; al doilea grup de funcţii asigurând dezvoltarea firească a personalităţii 
fiecărui membru al grupului, socializarea şi integrarea sa corespunzătoare în viaţa socială. 

 Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, 
fiziologice sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de 
recunoaştere. Toate aceste nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lipsă 
şi împing individul la a căuta satisfacţie, depind de ceilalţi, de cei din jurul individului, de ceilalţi 
membri ai familiei. O familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de dragoste şi respect, nu 
poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală. 

 În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui 
şi să înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde 
dezvoltarea optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau 
dimpotrivă acesta evoluează la polul opus. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), 
familia este me¬diul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, 
asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici 
se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

 Dacă în familie, nu doar s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, 
respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de 
cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să 
aprecieze binele şi frumosul, acest copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. 

 Atitudinea pozitivă a părinților față de literatură și de citit în sine este de asemenea un factor 
ajutator în procesul de învățare, chiar și numai prin entuziasmul arătat de părinți pentru cărți. Copiii 
care-și văd părinții citind cu plăcere vor fi mai târziu receptivi la ceea ce are învățat pentru școală. 

 Doctorii încurajează cititul poveștilor de către părinți, ca pe o adevarată metodă de stabilire a 
legaturilor dintre părinte și copil. În plus, cititul poveștilor sau răsfoirea împreună a unei cărți cu 
poze pentru copii dă prilejul petrecerii unor clipe plăcute împreună cu copiii. 

1516



BIBLIOGRAFIE : 
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – ,,Educaţia părinţilor . Strategii şi programe”, E.D.P., 

Bucureşti, 1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – ,,Consilierea şi educaţia părinţilor “ , Editura Aramis, 2002; 
3. Stoian M. – ,, Abecedarul părinţilor” , E.D.P., Bucureşti, 1972. 

1517



SERBARE DE CRĂCIUN 
GRUPA MARE 

 
Prof. înv. preşc. Ursache Maria 

Grădiniţa Junior- Universitatea Al. I. Cuza, din Iaşi 
 
Într-o noapte târzie, când toate felinarele erau aprinse au început să cadă primii fulgi de nea. 

Clinchetele clopoţeilor vesteau sosirea iernii - anotimpul bucuriei. 
A doua zi, dis-de-dimineaţa, întreg ţinutul era acoperit cu o plapumă argintie şi pufoasă de 

zăpadă. Fiindcă venise şi gerul - cel care îngheaţă năsucurile copiilor - juniorii şi-au luat hăinuţe 
groase pentru a ieşi afară. 

Micuţii erau foarte fericiţi de sosirea iernii pentru că puteau să facă oameni de zăpadă, să se 
dea cu săniuţa, să patineze, să facă îngeraşi în zăpadă şi, totodată să afle muuuulte lucruri despre 
iarnă. 

 
1. Fulguşorii de zăpadă 
S-au uitat din cer să vadă 
Dacă toamna a plecat 
Din oraşe şi din sat. 
Pe o aripă de vânt, 
Au coborât pe pământ 
Şi apoi în mare grabă 
Ei s-au apucat de treabă. 
Au întins albe covoare 
De zăpadă, sclipitoare 
Şi la geamuri de copii 
Au aprins steluţe mii. 
 
 CÂNTEC - Do, re, mi show - Iarnă bine 

ai venit - Lollipops 
 
2. - Încotro te duci băiete 
Fără cojocel şi ghete? 
N-ai văzut că Baba Iarnă 
Şi-a scos sita ca să cearnă 
Din întunecaţii nori 
Promoroacă şi ninsori? 
-Încotro? Îţi spun îndată: 
Am o sanie-atârnată 
Sus în pod şi mă grăbesc  
Tălpile să-i lustruiesc. 
Iarna a venit şi-acuş 
Vreau s-o scot la derdeluş! 

 
 3. Ninge-ncet de la amiază. 
 Fulgii ca-ntr-o horă zboară. 
 Iarna-n tronul ei se-aşează. 
 E o zi frumoasă-afară. 
 Până-n seară potecuţa 
 S-a acoperit de nea. 
 Îmi iau iute săniuţa 
 Şi pornesc la deal cu ea. 
 Şi din vârf de potecuţă, 
 Fericit, pornesc la vale! 
 Noapte e, dar luminează 
 Fulgii albi ce-mi ies în cale… 
 
4. Uraaa! Ninge ca-n poveste!  
Timpul e de săniuş!  
Hai, copii! Ca şi altădată,  
S-a făcut alunecuş.  
Scoateţi săniile-afară!  
Lăsaţi alte jucării!  
Dealul vă aşteaptă jocul,  
Nu veţi fi mereu copii.  
Hai, veniţi cu sănătate!  
aica iarnă, pentru voi,  
S-a grăbit să cearnă norii.  
Stă numai un pic la noi!  
  
 CÂNTEC - Fulgi micuţi - Lollipops 

 
 Spre seară, obosiţi, juniorii cu obrajii rumeniţi de ger s-au risipit pe la casele lor. E Ajun de Crăciun 

iar mirosul de scorţişoară şi prăjituri aromate pluteşte în aer. A sosit seara mult aşteptată în care cu mic, cu 
mare, se adună în jurul bradului pentru a-l împodobi, în zvon de colindă, cântând bucuria naşterii Domnului. 

 
1.Cioc, cioc,cioc la poarta-naltă 
Bate cineva de zor. 
Mogâldeaţa se tot saltă: 

Mai primiţi colindător? 
- Cum de nu? Primim, primim 
Îi răspundem bucuroşi 
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Şi în calea lui ieşim  
Cu colacii cei gustoşi. 
O căciulă c-un cojoc 
Prin zăpadă, până-n tindă 
Înotând, îşi face loc 
Şi începe o colindă. 
Doi ochi negri de cărbune, 
Strălucind de bucurie 
O-ntrebare par a pune: 
- Din colac îmi daţi şi mie?  
 
6. Când neaua se aşterne uşoară 
Şi albe covoare întinde 
Se-aud clopoţeii pe-afară 
Şi-adie un zvon de colinde. 
E seara de-Ajun! Cea mai sfântă! 
Copiii la geamuri stau salbe 
Aşteaptă, aşteaptă şi cântă 
Colindul cu florile dalbe. 
Crăciunul bătrân intră-n case, 
Beteala pe brazi el o prinde  
Şi toate ne par mai frumoase  
Când lumea cântă colinde. 
 
 COLIND - Ia sculaţi voi gazde mari 
7. – Brad frumos cu stea în frunte 
Coborât din vârf de munte, 
Spune-mi, nu ţi-e dor de-acasă 
De pădurea ta cea deasă? 
- Dar de ce să-mi fie dor 
Prea-cuminte puişor 
Când în ramurile mele 
Tu ai pus lumânărele 

Şi-mi colinzi aşa duios 
Brad frumos, o, brad frumos? 
Deci, copilul meu socoate: 
Fără mine nu se poate 
Nici colindul învăţat, 
Nici Crăciunul aşteptat! 
 
8. Nu e noapte mai frumoasă 
Cum e noaptea de Crăciun 
Când coboară între oameni 
Domnul milostiv şi bun. 
Cerul azi e-n sărbătoare 
Şi pământul s-a-nnoit. 
Căci la noi smerit coboară 
Pruncul cel făgăduit. 
Fulgii cad ca nişte flori, 
Vin din cer colindători 
Aducându-ne cu ei 
Îngeri mici şi mititei. 
 
9. Am venit să colindăm  
De bine să vă urăm,  
Sănătate, mult noroc  
Şi tot anul plin de rod!  
Colindăm de sărbători,  
Noaptea pe la cântători  
Şi această zi să fie  
La mulţi ani, cu bucurie  
Că-i seara de Ajun  
Colindăm pentru Crăciun  
La mulţi ani, s-aveţi folos,  
De naşterea lui Hristos! 

 
Oricât de repede ar trece timpul, parcă niciodată nu trece prea repede când suntem în aşteptarea lui 

Moş Crăciun cel darnic şi blând.  
Tot anul, zi de zi, juniorii au muncit cu spor la grădiniţă şi acasă, i-au ascultat pe părinţi, şi-au făcut 

prieteni noi alături de care au împărtăşit bucuriile şi momentele frumoase de joc şi voie-bună iar acum îşi 
aşteaptă nerăbdători răsplata. 

 
10. Moş Crǎciun e aşteptat  
De copii şi-ntregul sat  
Sǎ le-aducǎ tot ce poate,  
Dar şi multǎ sǎnǎtate.  
Chiar de vântul viscoleşte,  
Moşul la drum tot porneşte.  
Cu sania de daruri plinǎ  
La copii, el o sǎ vinǎ. 
Hai, copii, cu toţi cântaţi  
Pe Moşul sǎ-l bucuraţi,  
Cǎ-i bǎtrân şi obosit  
Şi încǎ n-a isprǎvit  
De umblat cu colindatul  
Şi cu daruri în tot satul. 
 

 Cântec – Vine Moş Crăciun de la Polul 
Nord – Tralala 

 
11. Moşule-fără-pereche, 
Spune o poveste veche 
Că în noaptea-n care vii 
Cu un sac de jucării 
Pe la noi, de sărbători, 
Tu prin hornuri te strecori. 
N-ai putea să-mi spui şi mie 
Ce fel de vrăjitorie 
Poţi să faci de-al tău cojoc 
Nu ţi-l murdăreşti deloc? 
Uite, data viitoare 
Când o să-ţi trimit scrisoare, 
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Moş Crăciune, o să-şi cer 
Să-mi dezlegi acest mister! 
 
12. Moş Crăciun e moşul care 
Vine an de an, copii, 
Cu un sac-atât de mare! 
Doldora de jucării. 
Înainte să le-mpartă 
Îi întreabă pe bunici: 
Copilaşii cum se poartă? 
Pot lăsa un dar aici? 
Râd bunicii şi îi spun: 
- Astă seară-au fost cuminţi. 
Cum vor fi după Crăciun, 
Mai întreabă-i pe părinţi!  
 
13. Să-mi dai voie Moş Crăciun,  
Două întrebări să-ţi pun:  
- De ce tu, de când te ştiu  
N-ai şofer, nici vizitiu?  
Că mă uit eu prin vecini  
Toată lumea-i cu maşini,  
Şi doar tu cu sania,  
Cum explici păţania?  
Iar a două întebare  
E şi mai încuietoare  
Cum faci rost de jucării  
Pentru atât de mulţi copii?  
Poate-ţi vin din cer de-a gata,  
Ori le cumperi că şi tata.  
Ori ai vre-un talent, vre-un dar,  
Faci un semn şi ele apar! 
 Cântec: Moş Crăciun de unde vii? - 

Lollipops 
 
14. Parinti, bunici, 
 Ascultati ce zic aici:  
Am venit la colindat  
Si-avem multe de urat. 
 Stam aici, cu mic, cu mare, 
 Sa va facem o urare. 
 Prin omatul de pe cale  
Crăciunul vine agale 
 I-am trimis vorba sa vină  
Sa v-aduca-n pumni lumină!  
Fericire, sanatate,  
De iubire s-aveti parte!  
Langa brad, pe langa foc,  
Sa va umple de noroc! 
 
15. Piticii au cu toţii 
Bărbi albe şi scufii 
Şi-n taina mare-a nopţii 
Ei vin pe la copii. 
Şi caută prin casă 

Pe colo şi pe ici, 
Să vadă cum îşi lasă 
Hăinuţele cei mici. 
Se duc în graba mare 
În ţara lor şi spun  
Ce face fiecare 
Copil, lui Moş Crăciun. 
Iar Moşul, ţineţi minte, 
Când vine, dragi copii, 
Doar celui mai cuminte 
I-aduce jucării.  
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Importanța serbărilor școlare 
 

înv.Ursahi Mihaela-Corina 
Școala Gimnazială nr.1 Dîngeni 

  
 Anii de șoală trec, lăsându-ne amintiri despre lecții, profesori, concursuri, examene, dar cele 

mai frumoase amintiri sunt cele legate de activitățile extrașcolare. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la acest tip de 
activităţi. Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, 
prin intermediul lor se cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă. 

 Serbarea, manifestare festivă cu program complex, este prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente statornicite în şcoală și în viața comunității. Ca toate activitățile desfășurate în unitățile 
de învățământ, serbările trebuie să aibă un caracter educativ, contribuind la acumularea de 
cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Trebuie să se desfășoare după un 
scenariu cu conţinuturi apropiate experienţei de viaţă a copilului, care să răspundă nevoilor sale de 
cunoaştere, de nou şi de frumos. Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu 
cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. Acest fapt se 
referă atât la conţinutul activităţilor, la durata lor, cât și la metodele folosite şi formele de organizare 
a activităţilor.Astfel de manifestări nu vor avea succes decât dacă dinamica,atmosfera de veselie și 
destindere în asociere cu starea emoțională creată vor motiva copiii.  

 Se știe că elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le stimuleze 
setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a-şi forma convingeri durabile. 
Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la frumos, 
la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică activează 
resursele intelectuale ale copilului, dezvoltându-i o stare de armonie cu sinele şi cu lumea 
exterioară. Orice manifestare artistică, deci, şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o 
parte nevoilor de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine 
cont de factori obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări 
şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se 
încadreze în limitele coordonatei temporale. 

 Perioada sărbătorilor de iarnă este un bun prilej de valorificare a obiceiurilor și tradițiilor 
strămoșești, prin antrenarea în activitate nu doar a elevilor ci a întregii familii. Părinții implicați 
direct în derularea serbărilor școlare vor cunoaște mai bine viața școlii,vor petrece mai mult timp în 
compania copiilor lor,cunoscând mai bine potențialul de care aceștia dispun și trăind alături de ei 
emoții de moment.De cele mai multe ori, părinții participă alături de copii și cadre didactice în 
construirea decorurilor,ornarea cu elemente specifice sărbătorii a sălii de festivități,accesorizarea și 
costumarea personajelor. 

 Sărbătorile de iarnă oferă variate modalități de redare a tradițiilor de Crăciun și Anul 
Nou,prezente în viața noastră în plin anotimp alb.Textele poeziilor,cântecelor și scenetelor pot avea 
ca subiect aspectul hibernal al naturii prin care ,,vine Moș Crăciun”, Pomul de Crăciun, darurile 
lăsate de Moş sub brad,dar și obiceiurile religioase ale acestei perioade: colinde creștine, 
dramatizări, jocul caprei, al ursului, urături specifice noului an.Într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de 
elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. 

 Prin intermediul serbărilor școlare îi învățăm pe elevi să prețuiasă obiceiurile și să păstreze 
tradițiile în care s-au născut sădindu-le în suflet elemente definitorii ale identității neamului 
românesc.În același timp contribuim major la dezvoltarea personalității lor: prin memorarea 
poeziilor își exersează memoria, cântecele cântate în cor îi determină să coopereze, munca de 
colaborare dintre micii actori se vede în răbdarea manifestată pentru a-și rosti replicile cu intonație 
și gestică după ce personajul anterior și-a terminat rolul.Se ajută între ei,se susțin,învață să 
vorbească în public gestionându-și stările emoționale.Copiii învață că pot reuși orice, mai ales copiii 
introvertiți vor prinde curaj, se vor implica cu plăcere în viitoare programe. 
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 Familiile elevilor pot evalua talentul,munca,dăruirea şi priceperea propriului copil ,îl pot 
sprijini în alegerea unei profesii.  

 Întregul șir de manifestări organizate în şcoală şi în afara ei, sub atenta îndrumare a 
profesorilor, aduce o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 

Profesor, URSU PETRONELA-NICOLETA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOBÎRCENI, JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. De-a lungul anilor, 
activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și 
petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte 
mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul 
este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care 
își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului 
literar din mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. 
Încă din clasa a V-a, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe 
victoria binelui în lupta cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează 
idealul de curaj, demnitate, frumusețe fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în 
cadrul orelor extrașcolare o prezentare a aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să 
propună soluții prin care să îndrepte răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de 
la această specie literară, elevul este pus să contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau 
al unui personaj pozitiv. Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui 
Goe, lui Ionel și apoi se realizează o dezbatere amplă pe tema bunelor maniere. Elevii, jucând joc de 
rol vor crea scenete în care ei vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se 
comporte în anumite situații. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. O altă sărbătoare 
importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce înseamnă 
tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne apreciem, să 
valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina 
pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste 
activități. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive 
ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare 
având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza 
formării individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul 
individului va fi afectat. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar în acelaşi timp să reuşim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR 
 

Şcoala Gimnazială Borlova 
Prof.Ursulescu Laura-Florentina 

  
 Sărbătorile de iarnă sunt adevărate sărbători de suflet. E magică aşteptarea Moşului Nicolae 

şi a Moşului Crăciun, aşa cum e magică Naşterea Pruncului Iisus!  
 Datinile şi obiceiurile de iarnă se pierd în negura vremurilor; au fost, sunt şi vor fi... 
 Elevii trebuie să cunoască importanţa sărbătorilor de iarnă, să înţeleagă mirajul acestora, să 

simtă magia Naşterii Pruncului. 
 Mirajul acestor sărbători se regăseşte în tradiţiile şi obiceiurile din lumea satului cum ar 

fi:piţărăii, mersul cu colindul, steaua, sorcova, pluguşorul.  
 De aceea, în fiecare an şcolar organizăm serbarea de Crăciun,aşteptată cu nerăbdare atât de 

elevi, dar mai ales de părinţi.În acest an şcolar, am pregătit un program în limba engleză,ilustrând 
progresele făcute de copii.Elevii au recitat şi colindat în această limbă. 

 Once upon a time, 
A long, long time ago. 
Begins the story of a baby, 
That most of you should know. 
His father's name was Joseph, 
And Mary was His mom, 
This baby was very special 
He was God's only Son. 
 
 Song - “Silent night” 
 Soon spread very fast, 
The Angels told Shepherds 
 That a Savior was born at last. 
A bright start shining in the heavens, 
To light the magi's way, 
To the baby in the manger 
Who was born on Christmas day. 
 Song - "Joy to the World"  
 
 And all who gathered round Him, 
Rejoiced and praised His birth. 
For the baby, the King, named Jesus, 
Is our Saviour here on Earth! 
So as we celebrate Christmas 
With Candy and presents and more 
Remember we have a Savior, 
Giving us life evermore. 
Song -“Jingle Bells” 
 “We wish you a Merry Christmas” 
 
Begins the story of a baby, 
That most of you should know. 
His father's name was Joseph, 
And Mary was His mom, 
This baby was very special 
He was God's only Son. 
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“ IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  
IN PARTENERIAT CU PARINTII” 

“UN PARTENERIAT REAL IN BENEFICIUL COPILULUI” 
 

Prof. RODICA URUCU 
GRADINITA P.N.NR.2 MURFATLAR 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 

neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 

Un real PARTENERIAT între GRADINITA şi FAMILIE nu este cel înscris pe o coală de 
hârtie semnat de părinte şi director, este relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este 
bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este 
COPILUL. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză copiii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii pot fi 
stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si cultură. 

• Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea 
şi refacerea psihofizică a prescolarilor, dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin 
observarea directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 
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Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte situaţii decât cele de 
acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de propriul copil, de 
a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/ fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi din grup şi 
de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu educatorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a 
cunoaşte viaţa gradinitei. 

• Serbările din gradinita – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea 
prescolarilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând 
ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul 
unui semestru sau an şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un 
prilej de manifestare inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate 
pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori 
familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare preşcolară reprezintă un 
mijloc eficient de educare , de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare 
a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a 
talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este 
foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, 
recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. 
Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Serbările în grădiniţă 
 

Profesor pentru învăţământul preşcolar: Văcaru Claudia Alexandra 
Grădiniţa Nr.1 Voluntari-Ilfov 

 
 Procesul educaţional din grădiniţă include şi activităţi complementare celor obligatorii, 

desfăşurate în grădiniţă sau înafara ei, numite ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE. Acestea se 
desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor şi au o influenţă formativă deosebită. 

 Serbările, prin specificul lor ca activităţi extracurriculare, reprezintă un nesecat izvor de 
bucurii şi satisfacţii, creând bună dispoziţie şi favorizănd dezvoltarea copiilor, atât din punct de 
vedere psihic, cât şi fizic. Ele prezintă importanţă deosebită şi din punct de vedere educativ datorită 
conţinutului artistic dar şi prin atmosfera sărbătorească ce se crează, toate acestea inducând copiilor 
dragostea pentru artă , datini şi obiceiuri din străbuni. 

 Reuşita unei serbări trebuie să fie consecinţa unei alegeri judicioase a celui mai accesibil 
program, a unei activităţi bine planificate si pregătite în cursul unei perioade mai îndelungate de 
timp. Este foarte important ca pregătirea serbării sa nu se faca intr-un timp scurt, si mai ales să nu 
afecteze timpul de joc al copiilor şi timpul destinat altor activitati. In general, pregatirea unei serbări 
se realizează în modul cel mai potrivit în felul urmator: poeziile, cântecele si dansurile sunt incluse 
în planificare, in activitatile comune, apoi repetate în cadrul activităţilor recreative. 

 Exista momente in viaţa personală a copiilor preşcolari care sintetizeaza în ele amintiri dragi. 
Aceste momente trebuie să le disociem de şirul clipelor obişnuite, spre a investi o frumuseţe care să 
le confere o prezenţă luminoasă în viaţa de zi cu zi, printre care se număă şi serbările, cu un farmec 
aparte. Scena creeaza copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin aptitudinile individuale ale 
personalităţii lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activităţile artistice şi oferă 
prilejul de a valorifica unele aptitudini şi de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa 
elegant, gratios etc. Interesele si aptitudinile le vom dezvolta în stransă legătura cu celelalte procese 
şi însuşiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenţia, memoria, voinţa etc. Ca să poată da 
replica într-o scenetă, copiii îşi pun în activitate gândirea şi fac asociaţii între obiectele ce-i 
înconjoară, îşi însuşesc expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar conţinutul 
acestora le formează sentimente şi trăiri morale. 

 Conţinutul unei serbări este determinat în primul rând de evenimentul căruia acesta îi este 
destinat şi de scopul urmărit, trebuie să fie orientat spre semnificaţia zilei ce se sărbatoreşte. Astfel, 
de exemplu, prin conţinutul programului dedicate zilei de 8 Martie se va urmări să se dezvolte la 
copii dragostea deosebită faţă de mama, prin versuri, cântece şi dansuri tematice, precum şi 
gimnastică ritmică. Serbarea ,,Pomului de Crăciun”, emoțiile copiilor pe o anumită perioadă de 
timp, coloratura afectivă pozitivă, puternică. Multă vreme, chiar si după ace serbarea a trecut, copiii 
povestesc întâmplările acestei zile, comentează recomandările lui Moș Crăciun și reproduce în 
jocurile și desenele lor ceea ce i-a impresionat mai mult. 

 Este foarte bine ca cei din jur să afle care sunt aspectele muncii noastre , de aceea legătura cu 
părinţii şi comunitatea este foarte importantă, ţinând cont de faptul că resursele, în general sunt 
limitate, iar cele bugetare (financiare) în mod special. Dacă cei din jurul tău află de străduinţa ta şi a 
copiilor cu care lucrezi , devin şi ei cointeresaţi în diferite proiecte şi parteneriate, pe care le poţi 
propune diferiţilor membrii şi factori ai comunităţii. 
 Serbările şi activităţile susţinute cu diferite prilejuri de către copiii din grădiniţă, disiminează în jur 
ceea ce se învaţă în această instituţie şi de ce este important ca aceşti copii să frecventeze grădiniţa. 
Serbarile din gradinita ocupa un loc important in activitatea instructive- educative, ele vizand nu 
numai depistarea si dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificrea potentialului creativ al copiilor. 

 
 Bibliografie:  
1. Cuciureanu, M., 2010, Educaţie timpurie. Integrarea copiilor în grădiniţă, ISE/PIM, Bucureşti; 
2. Preda, Viorica, 1999, Copilul şi grădiniţa, Ed.Compania, Bucureşti; 
3. Revista Învăţământul Preşcolar, nr.1-2/2016; 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Înv. Primar Vădan Elena Mirela 
Șc. Gimnazială, Com. Măgurele, Prahova 

 
Motto: “ Toți oamenii au fost la început copii, dar puțini își mai amintesc” Antoine de Saint-

Exupery  
 
Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Familia este pentru 

copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se descoperă pe sine, este instituţia 
cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale.  

Școala și dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ 
își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în 
interesul comun al educării copilului. Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea 
tuturor în realizarea unei unităţi de cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la 
evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor care apar.  

Parteneriatele dintre școală și familii pot: 
 a. ajuta profesorii în munca lor;  
b. perfecționa abilitățile școlare ale elevilor;  
c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar;  
d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; 
 e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților;  
f. conecta familiile cu membrii școlii.  
Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele 

pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa 
socială. Când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 
performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar 
sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la 
şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe 
la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să 
uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste 
disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învăţării 
elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi 
estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul 
activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. 

 
Bibliografie: 
 Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;  
Sterm, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Institutul pentru Educaţie al UNESCO, E.D.P., 

Bucureşti, 1972; Vrasmas, E., Educaţia şi consilierea părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004; 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof.inv.prescolar Vadana Daniela 
Scoala Gimnaziala ,,I.I.Mironescu” 

Loc.Tazlau, jud. Neamt 
 
 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatoarei de a atrage micii 
prescolri în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din gradinita ,deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul 
lectiilor.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,copiii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale copiilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,prescolarii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de copii cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea copiilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare activitate în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca prescolarul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul copiilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului grupei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului grupei şi ale fiecărui prescolar în parte ; 

 Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grupele prescolare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de gradinita şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE  
IN VIATA COPILULUI 

 
Prof. Vaduva Natalia 

Şcoala Gimn. ,, Nicolae Balcescu,, 
Judeţul Vâlcea 

 
 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 

deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 
 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 

Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Serbarea şcolară 
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
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 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Rolul activităţilor extraşcolare în parteneriat cu părinţii 
 

Prof. Şimonea Valentina 
Şcoala Gimnazială Comuna Darova 

Judeţul Timiş 
 
 Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi 

în afara clasei”. 
 Părinții asteaptă poate prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei 

relații cu proprii copii. Pentru ei, școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul 
părinților poate distruge tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. 

 Profesorul este interesat să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, 
despre preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul 
educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătăți performanța și modul de lucru. 
Observarea sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de 
timpuriu a problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora 
permite adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să 
corectezi problemele deja instalate. 

 Părinţii au fost parteneri activi în desfăşurarea unor programe care s-au derulat în cadrul 
şcolii noastre. De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, 
care au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea 
faţă de şcoală. 

 Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, 

 să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de 
educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game 
variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși 
părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite 
opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își 
propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea 
față de educația oferită de școala noastră. 

 Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este 
de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Barb Valentina-Maria 
Școala Gimnazială ,,Ion Buteanu’’ Buceș 

 
Școala are un rol primordial în educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga 

societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. În acest sens, 
educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a 
copiilor. Educația este deci cea care ajută la formarea viitorului adult. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală și sănătoasă este necesar să existe diferite 
mijloace de comunicație și acțiuni ale familiei cu școala. Doar astfel se poate produce dezvoltarea 
intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu 
școala/grădinița dezvoltă și oferă copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt 
complementare și este nevoie de o strânsă colaborare între ele. Participarea activă a părinților în 
viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament 
școlar mai bun, relații și atitudini pozitive atât din partea părinților cât și din partea copiilor față de 
școală. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este 
stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 
învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de 
aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot 
cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe 
deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. 
Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. Întregul proces 
de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și 
în restul zilei. Școala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 
comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 
deprinderilor și priceperilor de muncă (mici responsabilități familiare și școlare), igienico-sanitare, 
în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă 
și școală. La ședințele cu părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la 
învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască 
dacă copilul lor are un comportament corect atât față de învățătoare sau profesori cât și față de 
colegii de clasă și școală, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una corespunzătoare. Rolul 
familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării și formării 
copilului.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului modalități 
de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură și studiu și pentru 
dobândirea de noi cunoștințe). 

 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă.  
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Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță/școală și familie, ele se 
deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: referatele prezentate în fața 
părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date concrete (ex.”Influența familiei 
asupra personalității copilului); organizarea unor expoziții cu lucrări realizate de copii; participarea 
părinților la activități demonstrative; convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din 
inițiativa educatoarei/profesorului sau a părinților); consultări individuale; vizitele-constituie o altă 
formă de colaborare. Pot fi incluse aici ambele variante, vizitarea familiei de către cadrul didactic și 
vizitarea unității de învățământ de către părinți; organizarea de activități extracurriculare, organizate 
și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); participarea părinților 
alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; serbările copiilor cu 
diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 

 Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii.În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite 
părinților privind aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. Se 
constată și este cunoscut faptul că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl 
are asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
instructiv-educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în 
procesul de dezvoltare și formare al copilului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Valon Izabela-Alina 
 
Colaborarea constantă dintre școală și familie constituie un rol foarte important in educația 

permanentă a elevilor.  
Pe lângă educația primită la școală, unde profesorii au rolul principal în educarea și ghidarea 

elevilor, copiii au nevoie și de o susținere permanentă a părinților. Școala le asigură un viitor, le 
creează căi spre reușită, însă nu poate face acestea pe deplin dacă nu este bazată pe implicarea 
părinților în viața copiilor lor. Atunci când elevii, deși sunt îndrumați și învățați așa cum se cuvine 
în școli, nu simt o susținere din partea părinților sau nu primesc ajutorul și educația necesară și din 
partea acestora, încep să se simtă incapabili în anumite situații. Deci, ca a tare, aici intervin și cei 
șapte ani de-acasa pe care orice copil trebuie să-i aibă.  

Absența părinților din viața copiilor este simțită de cele mai multe ori inclusiv de alți elevi. 
Cei care au primit și ajutorul părinților pe parcursul anilor se simt liberi să vorbească cu ceilalți, să 
interacționeze și să socializeze cu alte persoane, și au o relație mult mai strânsă cu părinții. Aceștia 
se simt liberi să își spună cuvântul în fața celorlalți. În schimb, cei care nu sunt susținuți de familie, 
cei care nu sunt lăsați să își spună punctul de vedere părinților și nu primesc educația corectă acasă, 
sunt uneori incapabili de a purta o conversație liberă cu cineva, de a se implica în anumite activități, 
stilul în care sunt crescuți reflectându-se in societate.  

Un părinte model, un exemplu de urmat, trebuie să își cunoască atribuțiile și îndatoririle pe 
care le are față de copilul său. Trebuie să știe că educarea acestuia depinde în primul rând de 
atitudinea pe care o are asupra sa. Un părinte bun își ia în serios rolul extrem de important pe care îl 
au în viața copilului, îl ajută, îl susțin și îl îndrumă spre un viitor sigur cu o educație corectă și, 
totodată ,necesară în viața oricui. Neglijența duce la insecuritate. 

Pe de altă parte, școala, cunoscând condițiile familiale ale fiecăruia, poate observa, în anumite 
cazuri, o absență a celor șapte ani de acasă și a părinților care nu se implică cum se cuvine în 
educarea elevilor. Profesorii pot sesiza anumite gesturi, ezitări și nesiguranța pe care o au copiii ce 
duc lipsă de îndrumarea părinților. Astfel, analizând mai bine aceste situații, care par să crească in 
număr din ce în ce mai mare, școala propune activități special create pentru a stârni dorința 
părinților absenți din viața elevilor de a-și putea educa corect copiii. Activitățile acestea încearcă să 
aducă mai aproape elevii de cunoașterea unei educări parentale corecte, să aducă la cunoștință 
părinților că trebuie să fie cât mai implicați și mai atenți cu acești copiii. Ele reușesc să apropie cât 
mai strâns membrii familiei și să facă astfel elevii să nu se simtă nesiguri pe sine.  
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SERBARILE SCOLARE 
 

PROF.VANDICI DINA FLORICA 
SCOALA PRIMARA NR. 2 VAD DEAL 

COLEGIUL TEHNIC NR. 1 VADU CRIAULUI 
JUD. BIHOR 

 
 „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 

 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la 
grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , 
interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl 
vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la 
stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

 Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

 Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor.Serbarile copilariei, momentele acestea de 
maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. 
Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea 
creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii 
artistice originale,adaptate evenimentelor si conditiilor locale. 

 Serbarea scolara, reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii 
,trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

1538



 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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SERBARE DE CRACIUN 
-Grupa mijlocie- 

 
Prof. Vărsuș Mihaela-Gradinita P.P. 1 Arad 

 
Mos Craciun o sa ne-aduca, 
Astazi multe jucarii, 
Dar noi stim cu totii 
Sa-i spunem 
Cantece si poezii? 
Ia sa vedem, cine stie 
Despre mosu’ o poezie? 
 
Dragi copii din tara asta, 
Va mirati voi cum se poate 
Mos Craciun, din cer, de-acolo, 
Sa le stie toate-toate? 
Uite cum va spune Badea… 
Iarna-n noapte, pe zapada 
El trimite cate-un inger 
La fereastra , sa va vada. 
Ingerii se uita-n casa, 
Vad ce spun- iar Mosul are 
Colo-n cer, la el, in tinda 
Pe genunchi, o carte mare. 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil si ce purtare… 
Si de-acolo stie Mosul 
Ca-i siret, nevoie mare. 
 
E batran, batran mosneagul, 
Garbovit de anii multi 
Tremurand tine toiagul 
Si colinda vai si munti. 
Poarta-n spate sacul mare, 
Incarcat de jucarii 
Si-are pentru fiecare 
Daruri multe , dragi copii. 
 
Cantec: “Mos Craciune, Mos Craciune” 
 
I. Mos Craciune, Mos Craciun, 
Tu esti darnic si esti bun 
Pe copii ii multumesti 
Cu daruri si povesti. 
 
R: Nu stiu bine sa vorbesc, 
Nici macar sa iscalesc, 
Dar sunt sigur ca ai vrea 
Sa vii in casuta mea. Hei! 
 
II. Mos Craciune, bun venit! 

Ca ti-e frig de mult o stiu, 
Insa noi ne-am pregatit 
Cat mai cald sa te primim. 
 
R: 
Mosule cu barba alba , 
Din ce lume tu apari 
De aduci atatea daruri, 
La copiii mici si mari. 
Ai caluti si-o sanioara, 
Un sac mare si-un toiag, 
Esti batran, dar nu se vede, 
Fiindca vii mereu cu drag. 
Porti pe haina ta stelute, 
Porti si frigul in mustati. 
Da, tot faci atata cale 
Sa ne-mpaci pe noi toti. 
 
Mos Craciun, Mos Craciun, 
Bine ai venit la noi, 
Iepurasii si aricii 
Te asteapta in zavoi. 
Pentru tine, Mos Craciun, 
Acest brad am pregatit, 
Ca stiam ca-n seara asta 
Pe la noi vii negresit. 
Mosule cu barba alba 
Si lungi plete ca de nea, 
Multe cantece frumoase 
Astazi seara iti vom canta. 
Ne vom prinde-n hora mare 
Si ne-om veseli-n zavoi, 
Mos Craciun, Mos Craciun, 
Bine ai venit la noi! 
 
A-nceput bogat si des 
Neaua sa se - astearna, 
Lumineaza-n clasa mea, 
Mandrul pom de iarna. 
Cu beteala de argint 
Stralucind pe ramuri, 
Asteptam pe Mos Craciun 
Sa ne bata-n geamuri. 
Hai de graba sa cantam, 
Plini de voiosie, 
Si pe Mosul sa-l rugam 
Sa nu intarzie. 
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A venit Mos Craciun, cel mult dorit, 
Are in desaga lui, darurile pomului. 
Pentru voi, dragi copii, 
Are daruri mii si mii. 
El sufla greu printre troiene, 
Dar nu se lasa orice-ar fi, 
Si pentru toti copiii, 
Aduce brazi si jucarii. 
Si-n seara de Ajun ii iarta 
Pe cei ce-au zis o vorba grea, 
Pe lenesi, pe cei pusi pe cearta, 
Convins ca se vor indrepta. 
Cand sacu-i gol 
De jucarii si bunatati, 
Povesti cu Mos Craciun in poarta, 
Urarea lui pentru noi toti. 
 
Cantec: “Stii , draga Mos Craciune” 
 
Stii, draga Mos Craciune, 
Ce as vrea sa-ti spun, 
Ca sunt copil cuminte 
Harnicut si bun. 
Tu vii cu daruri multe 
La copiii toti, 
Dar, eu te rog pe tine 
Adu-mi daca poti: 
Bunicutei niste ochelari 
Si bunicului papuci, 
Pentru mama , nu uita cercei 
Si lui tata niste nuci. 
Pentru motanul nostru adu-n soricel, 
Un os frumos lui Cutu, dar mai maricel, 
Mai adu si o pusca 
Si-as mai vrea sa-ti spun, 
Ca mi-as dori si-o minge 
Draga Mos Craciun. 
(se recita) 
Draga Mos Craciun, 
Ochelari, papuci, cercei 
Si un tort de nuci, 
Nu uita sa aduci. 
 
Langa brad am pus, 
Scaunelul ca sa stai, 
Si-o masuta am adus 
Pentru daruri sa o ai. 
Iar sub bradul impodobit 
Cu stelute argintii, 
Asculta-vei, rand pe rand, 
Cantece si poezii. 

Iar daca se va intampla 
Poezia s-o uitam, 
Iti promitem cand mai vii, 
N-o sa ne mai incurcam. 
Mos Craciun: bun venit! 
 
Prin nameti, in fapt de seara, 
A pornit catre oras 
Mos batran, c-un iepuras 
Inhamat la sanioara. 
Drumurile-s troienite 
Noaptea vine, gerul creste, 
Cu urechile ciulite 
Iepurasul se grabeste. 
Uite-o casa, colo-n vale 
Cu ferestre luminate. 
Mosul s-a oprit din cale 
Cu toiagu-n poarta bate: 
-Buna seara, buna seara! 
Iaca, vin cu sanioara 
Si cu daruri proaspete 
Bucurosi de oaspete? 
-Bucurosi, bucurosi 
Striga glasuri de copii 
Mosule, de unde vii? 
-Iaca, vin din mosi-stramosi 
Incarcat cu jucarii 
Pentru voi, iubiti copii. 
 
Am promis lui Mos Craciun 
Sa fiu harnic, sa fiu bun, 
Pe parinti sa mi-i iubesc 
Si sa nu-i mai necajesc. 
Dar de-atuncea e un an 
Si ce mare e un an, 
Nu credeam c-o mai veni, 
Mos Craciun pe la copii. 
 
Mos Craciun, tu esti bun, 
Uite, as dori sa-ti spun, 
Ca la anul cand mai vii 
Sa renunti la jucarii. 
Sa aduci, de vrei, in spate, 
Multa, multa sanatate, 
Pentru tata si mamica, 
Pentru bunul si bunica. 
Pentru mine s-aduci minte 
Sa fiu bun si cuminte 
Si sa ma ajuti sa cresc, 
Ca sa scriu si sa citesc. 
 
Mos Craciune, toti imi spun 
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Ca esti darnic si esti bun, 
Eu iti spun mai dinainte 
Ca sunt fetita cuminte. 
Si iti spun, asa sa stii 
Ca eu nu-ti cer jucarii 
Cum ti-ar cere alti copii, 
Insa nu m-as supara 
Daca tot mi-ai da ceva. 
 
Noaptea rece si albastra, 
Ies copiii la fereastra, 
Sa se uite cum coboara 
Prin troianul urias, 
Mos batran, c-un iepuras 
Inhamat la sanioara. 
Hai copii cu totii, 
Vine Mosul bun, 
Si ne-aduce-n tolba 
Tot ce este bun. 
Cai si papusele, 
Cozonaci gustosi, 
Mandre papusele 
Toti sa fim voiosi. 
 
Vine Mos Craciun, vine Mosul drag, 
Sa-l primim, caci Anul Nou ne bate-n prag, 
Saniuta-i fuge, peste munti si vai, 
Zboara, zboara-n zvon de zurgalai, 

Vine Mos Craciun, mult l-am asteptat, 
Mos Craciun bun si drag si minunat, 
Brad de sarbatoare noi i-am pregatit, 
Mos Craciun, Mos Craciun, bun venit! 
 
Cantec: “Mos Craciun , cu plete dalbe” 
 
Mos Craciun , cu plete dalbe 
A sosit de prin nameti, 
Si aduce daruri multe 
La fetite si baieti. 
 
Mos Craciun , Mos Craciun - bis 
 
Din batrani se povesteste 
Ca-n toti anii, negresit, 
Mos Craciun la geam soseste, 
Niciodata n-a lipsit. 
 
Mos Craciun, Mos Craciun - bis 
 
Mos Craciune , Mos Craciune, 
Incotro, vrei s-o apuci? 
Ti-as canta florile dalbe 
Dac-as sti ca nu te duci. 
 
Mos Craciun, Mos Craciun – bis 
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Miracolul Crăciunului 
 

prof.Vârtosu-Toma Florentina 
Palatul Copiilor ,,Adrian Băran,,Slatina,Olt 

 
Bucurie, splendoarea zăpezii, clinchet de clopoței, colinde, brad și vâsc... iată frumusețea 

sărbătorilor de iarnă. Dintre toate sărbătorile anului, Crăciunul este cea ma frumoasă perioadă din 
an pentru că spune o poveste, cea a nașterii lui Isus. 

Omătul pufos și cu sclipiri de argint, mii de luminițe multicolore, iureșul străzilor și vitrinele 
magazinelor încărcate de idei provocatoare, claxoane nervoase în trafic, graba oamenilor pe 
trotoare, crâmpeie de colinde vesele când ușa unui magazin se deschide și peste tot și toate, fulgii de 
nea sărutându-ne obrazul.... toate vestesc grabnic Ajunul Crăciunului. 

În fiecare casă, Crăciunul are un miros specific și diferit: de cozonac, de sarmale, de friptură, 
de scorțișoară sau mere coapte, de potocale sau mosc. 

De Crăciun, este vremea miracolelor, a întâmplărilor și dorințelor cu final fericit, a căror 
împlinire se datorează Îngerului crăciunului și aparține dincolo de sfera umană. 

 Mișcați de spritul Crăciunului, oamenii iartă, își amintesc că trebuie să rămână buni și să fie 
mai darnici. Dar cel mai mare dar, nu este oare cel al iubirii? Ingerul Crăciunului are această nobilă 
misiune de a aduce sau readuce iubirea în viața oamenilor, care cred în miracole. Și la rândul lor fac 
miracole pentru cei din jurul lor. E minunat să trăiești un miracol de Crăciun! 

 
Dar pentru copii, cel mai frumos Crăciun rămâne acela în care Moșul drag apare pentru prima 

oară în copilăria lor, lăsându-le un sentiment pozitiv pentru tot restul vieții. Ne vom aminti 
întodeauna de jucăria adusă și de emoția momentului. Și mai târziu , ca adulți, vom creea asemenea 
emoții și celor dragi nouă. 

Acesta este spiritul Crăciunului: bucuria și mulțumirea că cineva necunoscut și drag ne 
iubește și ne aduce în dar ceva ce ne-am dorit tot anul!  
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Importanţa serbărilor şcolare 
 

Profesor psihopedagog Vas Eniko 
 
Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 

preşcolarilor, atât din punct de vedere afectiv cât şi cognitiv, dându-le astfel , ocazia de a prezenta, 
într-o manieră personală şi originală, ceea ce au învăţat pe parcursul unei perioade şcolare. Acest tip 
de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită a 
cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor copiilor. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai 
mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: „Bun găsit, școală dragă!”, „Tradiţii 
şi obiceiuri de Crăciun”, „De ziua ta, mămico!” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și 
părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi 
sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Serbarea este un mijloc de educare, de influenţare formativă a elevilor şi preşcolarilor care de 
asemenea asigură contexte educaţionale în care relaţionările între profesor-elev-părinte se produc în 
condiţii inedite. 

Există mai multe etape în realizarea unei serbări cum ar fi: 
• Organizarea serbării  
- alegerea temei serbării; 
- stabilirea obiectivelor urmărite şi a conţinutului vehiculat; 
- alegerea publicului ţintă; 
- stabilirea datei şi orei de desfăşurare a activităţii; 
- stabilirea resurselor materiale; 
- stabilirea duratei; 
- desfăşurarea repetiţiilor. 
• Desfăşurarea efectivă a serbării 
• Aprecierea activităţii 
Reuşita unei serbări depinde de câteva aspecte: 
- explicarea motivului pregătirii serbării, a însemnătăţii evenimentului sărbătorit; 
- cadrul didactic să aibă o concepţie clară asupra temei alese; 
- conţinuturile vehiculate să fie accesibile vârstei copiilor; 
- indicaţiile să fie clare, scurte, fluente; 
- să fie antrenaţi şi părinţii; 
- toţi elevii să fie mobilizaţi să participe la pregătirea şi susţinerea serbării; 
- atmosfera din timpul repetiţiilor să fie una pozitivă şi stimulativă. 
Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât şi pentru 

părinţi,întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi 
imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul 
serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor şi 
condiţiilor locale. 

Consider că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 
pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii 
în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

 
Bibliografie  
Taciu-Răduţ,R., Bocoş,M., Chiş,O.(2015), Tratat de management educaţional pentru 

învăţământul primar şi preşcolar, Editura Paralela 45, Piteşti 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serbările școlare 
 

Prof. Vasil Otilia-Maria, 
Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu”, Şimleu Silvaniei 

 
Din momentul în care ne naştem, incepem achiziţia de cunoştinţe. Această achiziţie se 

completetează pe parcursul întregii vieţi. O parte se învaţă acasă în familie (cei 7 şapte ani de 
acasă), o parte la gradiniţă, şi o mai mare parte la şcoală. Nu vreau să intru în detalii despre 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, ci doresc să mă axez pe achiziţii obţinute cu sau prin intermediul 
şcolii.  

Dacă la clasele mici (mai ales la gradiniţa) serbările şcolare au un rol important în dobândirea 
unor aptitudini ale copiilor mici, de necontestat (dezvoltarea gustului pentru frumos, aptitudini 
pentru arte, etc) aducând emoţie şi bucurie atât prin actul în sine cât şi prin prisma pregătirilor 
(împodobirea sălii, crearea decorului, exersarea rolului, pregătirea costumelor) la clasele mai mari 
serbările şcolare sunt mai rare locul lor fiind luat de activitaţile extraşcolare realizate în parteneriat 
cu părinţii.  

Aceste activităţi au rolul de a cimenta relaţii, de apropiere a colectivului clasei dar şi de 
socializare a părinţilor.  

Activităţile se pot desfăşura sezonier, lunar, semestrial, etc. Frecvenţa este dată de dorinţa 
copiilor şi implicarea părinţilor. Dacă de exemplu o activitate de toamnă ar putea fi o dupăamiază 
de sculptat dovleci, ornat brioşe cu cremă de dovleac, muzică, dans şi voie bună, o activitate din 
preajma Crăciunuilui s-ar putea axa pe colinde sau obiceiuri de Crăciun din diverse colţuri ale 
lumii. Primăvara picturile în echipe (copii-părinţi) ar putea fi extrem de amuzante-relaxante, iar de 
Mărtişor pot fi confecţionate felicitari şi marţişoare. Plaja activităţilor este extrem de vastă. O foarte 
mare importanţă în realizarea şi succesul unor astfel de activităţi este data de relaţia strânsă şi de 
apropierea educatorului, (invăţator/diriginte) cu colectivul de părinţi.  

Cele două tipuri de activităţi nu se exclud una pe cealaltă ci mai degraba se completează. Şi 
atunci când copilul este cel câştigat, noi adulţii nu putem decât sa fim fericiţi ca ţelul nostru a fost 
atins. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII / SERBĂRILE ŞCOLARE 

 
PROF. ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, VASILACHE MIHAELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, LUDOVIC COSMA” GALAŢI 
 
 ,,Părinţii schiţează fondul sufletului, şcoala şi viaţa desăvârşesc şi retuşează fondul şi gândesc 

rama’’  
 
 În dezvoltarea personalităţii umane, un rol important îl are şi fenomenul artistic. Arta ne 

construieşte într-un anume fel firea şi ne poate obişnui să ne bucurăm cum se cuvine sau poate 
contribui la formarea înţelepciunii. 

Arta este un mijloc de manifestare, exteriorizare, a lumii interioare a tendinţelor, aspiraţiilor 
copilului. Astfel activitatea artistică reflectă aspectul psihic al individului dar poartă şi amprenta 
locului, momentului, aspect întâlnit în conţinutul activităţii dar şi în mijloacele folosite în 
exprimarea artistică. Arta devine un mijloc de formare şi modelare a personalităţii, de transformare 
a acesteia într-o forţă capabilă să înaripeze spirite, să nuanţeze sentimente, să impulsioneze acţiuni. 

 Activităţile extracurriculare , Programul ,,Şcoala altfel”, este un mijloc de realizare a 
activităţilor artistice, culturale dar în acelaşi timp are un rol important în implicarea mai amplă a 
familiei, a reprezentanţilor diferitelor instituţii în actul educaţiei.).  

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 
la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Conţinutul acestor activităţi sunt stabilite de 
către cadrele didactice în funcţie de interesele, dorinţele, aptitudinile copiilor şi au un caracter 
atractiv, antrenând toţi copiii. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate forme: serbări tematice/ şcolare, excursii, 
vizite, întreceri, concursuri, ateliere pe diferite teme/ discipline. 

 Serbările şcolare, cele mai complexe şi adecvate forme de manifestare a relaţiei dintre copil 
şi artă sunt modalităţi de cultivare a înclinaţiilor artistice. 

 Serbările cultivă simţul artistic al copiilor, formarea unor atitudini şi trăiri pozitive faţă de 
evenimente importante din viaţă, posibilitatea de a trăi momente de deconectare, de bucurie după 
perioade de activitate şcolară intensă. 

Serbarea şcolară este cadrul afirmării talentului, aptitudinilor artistice, descoperii acelor laturi 
ale personalităţii copiilor care uneori rămân ascunse, latente pentru profesori dar şi pentru părinţi, 
dezvoltă dragostea faţă de artă prin contactul cu opera ( muzica, literatura, coregrafia teatrală) cât şi 
prin interpretarea artistică a rolurilor. Serbarea şcolară este una dintre activităţile extracurriculare 
îndrăgite de copii. Scenariul, cadrul desfăşurării, costumele sunt ocazii prin care copiii îşi afişează 
unele aptitudini, trăsături, sporesc valoarea artistică, stimulează sensibilitatea estetică. 

 Serbarea devine şi un moment de evaluare a cunoştinţelor acumulate, de afirmare a 
deprinderilor artistice dobândite. În funcţie de tematică, programul serbării trebuie să cuprindă 
numere artistice diferite, fără a obosi copiii. 

Serbarea şcolară poate avea mai multe forme: montaj literar-muzical, coregrafic, şezători, 
spectacol de teatru, concert, spectacol folcloric.. 

 Scenariul, eveniment important este un act de creaţie pentru învăţători realizat după tema 
propusă: ,,1 Decembrie”, ,,Moş Crăciun”, ,,Mama mea” , ,Primăvara”, ,,Carnavalul poveştilor” , 
,,Serbarea abecedarului”.... 

Atitudinea artistică se formează prin aceste spectacole, dezvoltând gustul estetic 
 Părinţii, au un rol important in desfăşurarea acestor activităţi. Ei pot fi implicaţi în 

desfăşurarea acestor evenimente dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme, activităţi. 
,,Activitatea desfăşurată în şcoală şi în afara ei duce la succese, la rezultate care dezvoltă 

procese afective pozitive, încredere în sine, dezvoltă armonios copilul dar si colaborarea între şcoală 
şi familie. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

PROF. VASILE AURELIANA 
COLEGIUL ECONOMIC ”MARIA TEIULEANU”, PITEŞTI 

 
Activităţile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunoștinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar și din partea cadrelor 
didactice în ceea ce privește organizarea. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă şi totală în activitate 
angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de 
influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuind la formarea colectivului de elevi. 

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activități posibilităţi să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
Nivelul de învățare ar fi bine să se reflecte în activitățile pe care le alegem pentru copii. Nelipsite ar 
trebui să fie: vizitele la muzeele din oraș, la grădina zoologică, în parcuri, la teatru sau cinema.  

 Într-o societate care evoluează sub imperativul schimbărilor permanente în toate domeniile, 
care solicită individului abilităţi de adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în 
primul rând nevoilor individuale, asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială 
personală. Una din pârghiile de acțiune care acţionează la nivelul educaţiei și care poate susţine 
acest deziderat, este cea a activităților extrașcolare. 

 Formele de organizare ale educaţiei se multiplică continuu, iar rolul educaţiilor a devenit un 
necesar primordial. Caracterul interdisciplinar permit activităților, mai ales celor extrașcolare 
implicarea activă și directă a copiilor, dar și a părinților. Aceste activități au un caracter practic și 
concret, sunt plăcute de copii, aceștea fiind foarte motivați să participe și să reușească. Învăţământul 
actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, implicarea familiei şi a 
comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi 
dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale specifice 
acestor tipuri de activități. 

 Activitațile extrașcolare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situației, declanșând 
anumite sentimente. În dezvoltarea personalităţii copilului, activităţile extraşcolare au o contribuție 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 
Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunică elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţei creatoare, trasături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoaștere, să le ofere ocazii de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească 
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

O activitate interesantă și care cultivă și descoperă talentele copiilor este serbarea şcolară. Cu 
această ocazie se cultivă talentele copiilor, calităţile de ritm, graţie, armonie, se poate găsi pentru 
fiecare un rol potrivit, locul într-o anumită formaţie (de dans, piese, montaje-literare, dramatizari). 
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor elevilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale 
fiecărui copil în parte, contribuind și la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. În plus, dezvoltă 
capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru 
frumos. 
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O altă activitate deosebit de placută care contribuie la stimularea personalitaţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească 
şi patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi 
suplimentează şi consolidează instrucţia scolară dobândind însușirea de noi cunoștinţe. Excursia 
reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută să înţeleagă 
excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de munca de zi cu zi, ci și ca un act de 
ridicare a nivelului cultural. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de antrenante pentru 
elevi. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la scoală, acasă, să 
confecţioneze modele variate, să-și testeze abilitățile. 

 Antrenând societatea ca partener în educaţie, aceasta poate asigura susţinerea optimă a 
învăţării copiilor şi a nevoilor lor de dezvoltare. Programul instructiv- educativ recunoaşte 
importanţa activităților extrașcolare şi trebuie să stabilească permanent strategii efective de 
relaționare a copiilor cu un mediu variat şi necunoscut, dezvoltând perspectivele de promovare și 
progres ale acestora. Conştientizarea părinţilor și a societății asupra rolului şi a importanţei 
activităților extrașcolare reprezintă imperativul reformei învăţământului românesc; o colaborare de 
succes dintre educație şi familie respectiv societate, sporeşte înţelegerea şi sensibilitatea faţă de 
nevoile copilului, potenţând astfel reuşita integrării acestuia mai târziu în societate. Astfel ne-am 
angrenat într-un parteneriat care să promoveze un învăţământ modern, aliniat standardelor europene 
ce se impun, ştiut fiind faptul că resursele din sistemul educaţional sunt limitate şi prea puţin 
valorificate. Prin modalităţile de parteneriat iniţiate s-au identificat noi căi şi oportunităţi de 
implicare atât a școlii cât și a familiei în activități educative extrașcolare cât mai diverse. 
Activităţile extrașcolare desfăşurate împreună cu școala și familiile copiilor este în favoarea 
acestora și constituie o componentă a unui program eficient de educaţie. Prin aceste activităţi copii 
sunt sprijiniţi să îşi cunoască și să își identifice nevoile pentru dezvoltarea şi creșterea lor 
armonioasă, dar și să își asigure un viitor în care aceștea devin utili societății, adevăratele valori pe 
care și/sau de care are nevoie societatea. 
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DOAR IMPREUNA PUTEM REUSI! 
 

PROF. VASILE MARIANA, 
GRADINITA NR. 178, 

BUCURESTI, SECTOR 5 
 

O conditie importanta in derularea eficienta a procesului instructiv - educativ din gradinita o 
constituie asigurarea unui raport direct proportional intre factorii implicati in dezvoltarea la aceasta 
varsta: familia, gradinita, societatea. Este recunoscut faptul ca , in cadrul acestui ,,complex 
formativ" , rolul preponderent revine gradinitei, institutie specializata cu cadre anume pentru 
realizarea obiectivelor educatiei prescolare. Activitatea educatoarei implica un inalt grad de 
responsabilitate personala si civica, deoarece, de modalitatile complete de realizare ale educatiei 
prescolare depinde, in mare masura, intreaga dezvoltare ulterioara a personalitatii copilului. Pentru 
reusita actului educational, munca depusa de cadrele didactice din gradinita trebuie continuata, 
sustinuta si intarita de familie. In acest sens educatoarea trebuie sa asigure o permanenta colaborare 
intre gradinita si familie si sa-i convinga pe parinti sa pastreze unitatea de cerinte adresate 
prescolarilor cu cele ale gradinitei. Initierea parintilor in problemele specifice educatiei si instructiei 
copiilor se face prin diverse metode si procedee, alese cu mult tact de catre educatoare. Astfel, in 
discutiile libere cu parintii , prin participarea acestora la unele activitati din gradinita realizam un 
invatamant modern si in acelasi timp, facem cunoscuta activitatea noastra in randul parintilor. 
Recunoasterea si aprecierea muncii educatoarei ii face pe parinti sa se implice si mai mult in 
activitatea din gradinita.  

De asemenea, un accent deosebit l-am pus pe participarea parintilor la activitati deschise, 
Activitatea demonstrativa cu grupa de copii, permite parintelui sa fie propriul evaluator al copilului 
sau si sa-l aprecieze, tinand seama atat de cerintele educatoarei, cat si de ale colectivului din care 
face parte. Acest gen de activitati a fost primit cu un interes deosebit de catre parinti, acestia 
intelegand si mai bine rolul pe care-l are colaborarea permanenta dintre gradinita si familie. 
Participand la diferite activitati din gradinita, parintii isi dau seama de bogatia si varietatea 
materialelor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor cu copiii. Astfel, ei devin preocupati de 
adunarea unor materiale necesare desfasurarii acestor activitati. Serbarile organizate cu ocazia 
diferitelor evenimente : Craciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfarsitul anului scolar, au si ele o importanta 
deosebita in cunoasterea de catre parinti a copiilor lor ,de talentul si aptitudinile pe care acestia le 
au. 

Serbarea de Craciun 2018 am hotarat sa o desfasor in alt mod. Astfel, copii si parinti vor 
pregati mai intai, podoabe pentru a impodobi bradul din clasa. Vor lucra ascultand colinde, 
clopotei,stelute de zapada, globulete, ingerasi, ghirlande colorate, din materiale si metode diverse. 
Vom picta, vom lipi, vom decupa si imbina materiale, iar lucrarile rezultate vor fi atarnate in brad. 
Partea a doua cuprinde cateva poezii si cantece de iarna, ce vor anunta venirea mult asteptatului 
Mos Craciun. El va asculta colinde si uraturi spuse de copii, iar apoi va oferi cadouri acestora. 
Copiii vor dansa, vor recita si canta si in limba engleza pentru a bucura si mai mult pe invitati. 

Desfasurand in acest mod activitatea instructiv-educativa din gradinita, cu participarea 
efectiva a familiei ii dam acesteia posibilitatea sa vada in gradinita nu doar o supraveghere a 
copilului in timpul absentei acestuia din familie, ci si desfasurarea unui proces instructiv- creativ, 
bine organizat. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE DEDICATE IERNII – MOTIV DE BUCURIE 
 

Prof. Vasilescu Nicoleta 
Școala Gimnazială „Ion Roșca ” Cochirleanca 

jud. Buzău 
 
Toate cadrele didactice din şcoala noastră participă la activităţile extrașcolare împreună cu 

școala și familiile copiilor. Prin aceste activităţi copiii își pot identifica anumite calități artistice, 
comunică mai bine unii cu alții și se stimulează inventivitatea și creativitatea.  

În calitate de consilier educativ am găsit din nou anul acesta școlar, sprijinul colegilor, pentru 
a realiza activități minunate cu elevii noștri indiferent de tema aleasă sau evenimentul promovat.  

Iarna este un anotimp deosebit : daruri, cântece și….zăpadă.  
O importantă sărbătoare creștină este Crăciunul . 
Toți oamenii , indiferent de vârstă, așteaptă cu emoție împodobirea bradului, colindatul pe la 

prieteni și vecini, și ..... să-l întâlnească pe Moş Crăciun. 
La școală, elevii sunt participanți cu emoții în cântece și poezii pentru ca Moșul să se 

grăbească cu daruri, pentru că ei sigur au fost cuminți și au luat și note bune.  
Spiritul sărbătorilor de iarnă este deja în sufletele copiilor. 
E adevărat că emoțiile serbărilor încep în jurul zilei de Moș Nicolae când se pregătește 

încățămintea pentru cadouri.  
La școală , în clase, se instalează un brad – natural (mai rar) sau artificial și globulețele , 

bomboanele și instalația bucură elevii.  
În cinstea Crăciunului se organizează serbări și gândurile bune se „adună” în fiecare copil ca 

să primească multe daruri.  
Un program al serbării poate cuprinde : interpretarea unor colinde, recitarea unor poezii cu 

tema iernii din G. Coșbuc, G. Topârceanu, O.Goga ș.a.  
Descoperi obiceiuri ale satului pe care altfel nu le-ai vedea în școlile din oraș. 
Vocea sigură la urări, sunetul buhaiului și urările de sănătate au o rezonanță aparte. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unii dintre elevi, care nu au cea mai bună viață de familie – venituri mici, părinți 

plecați la muncă în străinătate, mulți frați , participarea la serbare este un motiv de bucurie.  
Parteneriatul școlii cu primăria îi bucură pe elevi și mai mult : vor primi o pungă cu dulciuri.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Da, perioada sărbătorilor de iarnă devine ca o lume fermecată.
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Rolul activitǎţilor extracurriculare și extrașcolare în educaţia elevilor 
 

Prof. Vasiluţǎ Luciana Ancuţa 
C.S.E.I „Constantin Pufan” Drobeta Turnu Severin 

 
Educaţia extracurricularǎ este realizatǎ dincolo de procesul de învǎţǎmânt și are rol în 

formarea personalitǎţii elevilor. Educaţia prin activitǎţile extracurriculare urmǎrește identificarea și 
cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţǎ civilizat, 
precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Scopul activităţilor extraşcolare și extracurriculare vizeazǎ dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual. 

Exemple de activitǎţi extrașcolare și extracurriculare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru, oferind elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive- stimuleazǎ și 
orienteazǎ copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Excursiile și taberele școlare- contribuie la îmbogǎţirea cunoștinţelor elevilor despre 
frumuseţile ţǎrii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din naturǎ, artǎ, culturǎ, etc.  

Spectacolele - constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Excursia - ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Aceasta îi prilejuieşte copilului însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

 Serbǎrile și festivitǎţile - marcheazǎ evenimentele importante din viaţa școlarului. Din punct 
de vedere educativ importanţa acestor activitǎţi constǎ în dezvoltarea artisticǎ a elevului, precum îi 
în atmosfera sǎrbǎtoreascǎ instalatǎ cu acest prilej. Serbǎrile motiveazǎ copilul.  

Concursurile școlare - sunt o metoda extrașcolara de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în același timp, o importanţǎ majorǎ și în orientarea profesionalǎ a elevilor, 
fǎcându-le cunoscute toate posibilitǎţi pe care aceștia le au. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile extraşcolare, 
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 
practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-
şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiectiv depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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Activitǎţile extracurriculare sunt apreciate atât de catre copii, cât și de factorii educaţionali în 
masura în care : 

- valorificǎ și dezvolta interesele și aptitudinile elevilor; 
- organizeazǎ într-o manierǎ plǎcutǎ și relaxantǎ timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învǎţǎmânt; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- elevii pot sǎ manifeste spiritul de iniţiativǎ; 
- participarea este liber consimţitǎ, necodiţionatǎ, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinutǎ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfǎșurata în grup; 
- sunt caracterizare de optimism și umor; 
- creeazǎ un sentiment de siguranţǎ și încredere tuturor participanţilor; 
- urmǎresc lǎrgirea și adâncirea influenţelor exercitate în procesul de invǎţǎmânt; 
- contribuie la dezvoltarea armonioasǎ a copiilor. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 
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Vin colindătorii, cum veneau odată… 
Serbare 2018 

 
Prof. înv. preș.:VASIU ANCA 

Grupa ”ALBINUȚELOR” Ciuldești 
 
Gazda 1  
-Dar unde-or fi copiii? 
… Unde–ar putea fi? 
- Îi aşteptăm, trebuie să vină… 
Iată-i, iată-i! 
 
Gazda 2 
Iată ceata de copii, 
Ce-a pornit peste câmpii 
Colindătorii: -Primiti colinda? 
Gazdele: -Primim, Primim! 
Colindă: „Am plecat să colindăm” 
Gazda 1: Veniţi, veniţi colindători 
 La casele creştine  
 Veniţi, veniţi colindători  
 Uraţi numai de bine. 
 
Colindător 1: Iată s-a `nserat 
Şi noi am plecat 
Să vă colindăm 
Să vă bucurăm. 
Colindă:  
„Iată vin colindători, florile dalbe” 
 
Colindător 2: Ieşi, mătuşa  
 Până-n uşa,  
 Cu covrigi în găletuşa  
 Şi cu nişte mere mici,  
 Pentru ceaţă de pitici  
 
Colindător 3: Hai, uncheşi,  
 Doar în cămeşi,  
 Cu colaci din cei aleşi  
 Şi cu nuci câte or fi  
 Pentru ceaţă de copii  
 
Colindător 4:Vă vestim o veste mare  
Azi e mare sărbătoare 
Căci în ieslea din Bethleem 
Pe Mesia îl vedem. 
 
Colindător 5:E un obicei străbun 
Ca în seara de Ajun  
Să venim sa colindam 
Despre nașterea lui HRISTOS. 

 
Colindă: „Astăzi s-a născut HRISTOS” 
Colindător 6:Ne primiţi la voi în casă 
Căci de ne-a-ţi chema la masă 
 Noi frumos vom colinda 
Şi de bine vom ura. 
 
Colindător 7: Lasă-ne găzduţă-n casă, 
Că-i neaua pân la fereastră, 
Iar noi suntem mititei 
Şi ne latră câinii răi 
Şi suntem atât de mici 
Că de-abia plesnim din bici. 
 
Gazda 2:Dragi copii colindători 
În ajun de sărbători 
Noi vă invităm în casă 
Să vă așezați la masă. 
 
(Copiii intră și se așează pe scaunele în 

jurul mesei) 
 
Colindător 8: Casa în care am intrat 
E de binecuvântat 
După legea creştinească 
Numele să-şi împlinească 
Şi-ntre lumânări aprinse 
Mesele să-i fie-ntinse 
Şi-ncărcate cu bucate... 
Să trăiţi în sănătate! 
 
Colindător 9: Noi umblăm cu 

colindatul 
Și răsună în tot satul 
Urare de sănătate 
Și cu mese-mbeșugate. 
 
Colindător 10: Noi umblăm din casă în 

casă 
Și de ger nici nu ne pasă 
Și urăm cu voie buna, 
C-așa-i datina străbună. 
 
Colindător 11: Și la anul când venim 
Sănătoși să vă găsim 
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Tot cu fețe luminate 
La mulți ani cu sănătate! 
 
Colindător 12: Să fii gazdă sănătoasă 
C-ai primit urarea noastră 

Domnul să îţi dea de toate 
Mult noroc şi sănătate 
Şi la anul când venim 
Sănătoşi să vă găsim. 

 
DAR CE ZGOMOT SE AUDE? 
ȘȘȘȘȘT!...LINIŞTE!... 
CRED C-A SOSIT…MOŞ CRĂCIUN. 
SĂ ÎI CÂNTĂM, BUN VENIT SĂ ÎI URĂM. 
 
Cantec: „Moș Craciun cu plete dalbe” 
„Clopoței, clopoței” 
Colindă: „Într-o seara, intr-o noapte de Crăciun” 
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Activităţi eficiente în relaţia familie – grădiniţa 
 

Vechiu Alexandra 
 
Pentru o mai bună desfăşurare a relaţiei dinte familie şi grădiniţă, familia trebuie să comunice 

frecvent cu educatoarele, să participe la activităţile pe care educatoarele le desfăşoară: şedinţe cu 
părinţii, difierite evenimente festive ce se organizează la nivelul grădiniţei: serbări, sărbători, lecţii 
deschise, etc, consilierea părinţilor, vizite la domiciliu. Pentru o colaborarea cât mai bună, familia 
trebuie să participe la şedinţele părinţilor organizate de educatoare şi să respecte regulile impuse de 
către educatoare în creşterea şi educarea copiilor. Astfel, educatoarea va reuşi să stimuleze 
soluţionarea eventualelor probleme ce ar putea apărea privind copilul.  

„Nu este de aşteptat că educatorul să facă lucrarea părinţilor. În acest scop este necesar un 
dialog între cadre didactice şi părinţi. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor 
apare ca o dimensiune a educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. Ca puncte de reper 
în educaţia părinţilor se apreciază: educarea viitorilor părinţi (în unitatea de învăţământ sau în afara 
ei); educarea părinţilor cu copii mici; relaţia grădiniţă-familie; rolul mass-mediei în educaţia 
părinţilor” (Stern, H. H., 1972). 

În relaţia familie – grădiniţa trebuie să existe o colaborare caldă, deschisă, pozitivă, pentru a 
se unifica sistemul de valori, care pot avea beneficii asupra copiilor. 

Activităţile eficiente în relaţia familie – grădiniţa sunt următoarele:  
• Serbări; 
• Excursii; 
• Concursuri; 
• Vizite culturale; 
• Reamenajarea spaţiului de joc. 
Serbările sunt un prilej de, pentru copii, educatorii lor şi pentru părinţii copiilor. Organizarea 

unei serbări este un prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – părinte sau 
educatoare. Prin serbări, se verifica ceea ce şi-au însuşit micuţii la grădiniţă, iar părinţii se pot 
implica pentru a ajuta educatoarea într-o bună desfăşurarea a serbării. 

Excursiile organizate de cadrul didactic, la care participa şi părinţii, sunt un prilej de a se 
cunoaşte mai bine cele două părţi ce participa la creşterea şi educarea copilului, au ca rol deosebit 
educarea preşcolarilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le astfel anumite deprinderi de 
manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Părinţii se pot implica cu succes 
în organizarea excursiilor, ajutând educatoarea cu sugestii, informaţii, sfaturi, dar şi ca excursia să 
fie una cât mai educativa pentru preşcolar. 

Concursurile organizate pentru preşcolari, unde participa şi părinţii, sunt destul de distractive, 
astfel preşcolarul se simte încurajat de familie şi înţelege faptul că familia îi este mereu alături, iar 
pentru părinţi, o modalitate prin care pot observa ce au învăţat preşcolarii, ce nevoi au, ce lipsuri au. 
Participarea la un concurs înseamnă a-l învăţa pe cel mic să accepte că uneori pierde sau poate 
câştiga. Pentru un copil, această lecţie poate fi mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care 
trăieşte această experienţă şi cum îl ajuta părintele. 

Vizitele culturale (muzee, teatre de păpuşi, grădina botanică/zoologică) ajuta în relaţia familie 
– grădiniţa, în o mai bună capacitate de participare la interacţiunea socială, reprezintă un prilej de a 
vizita diferite obiective culturale ce îi ajută pe cei mici să îşi dezvolte latura culturală. 

Reamenajarea spaţiului de joc în sala de grupă, ajuta părintele să înţeleagă tipurile de activităţi 
care ajuta copilul în dezvoltarea sa, dar şi faptul că amenajărea unui loc de joacă de la început până 
la final poate reprezenta o provocare. Spaţiul să fie cât mai larg, cât mai aerisit, cu jucării cât mai 
educative şi diversificate. 
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SCENARIU SERBARE CRACIUN 
AN SCOLAR 2018-2019 

CLASA aVIa 
 

Prof.înv.primar: Velican Adriana 
SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MOȚĂȚEI 

 
 
 
 
 

 
 
PROGRAM: 
1. Fetele deschid serbarea:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O, CE VESTE MINUNATĂ 
  
O, ce veste minunată 
In Vifleem ni s-arată, 
Astăzi s-a născut 
Cel făr-de-nceput 
Cum au spus proorocii. 
Că la Vifleem, Maria, 
Săvârsind călătoria, 
Intr-un mic sălas 
Lângă-acel oras 
A născut pe Mesia. 
Pe Fiul în al Său nume 
Tatăl L-a trimis în lume 
Să se nască, 
Si să crească, 
Să ne mântuiască. 
 
2. Poezie:  
 Azi e mare sărbătoare, 
Bucuria noastră-i mare, 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun 
Care a pornit la drum. 
 
Ce- o fi asta tu, măi frate, 
Ceasu-i şase jumătate 

Şi sunt pregătite toate! 
Moşu-am vrea să se arate! 
 
 Nu mai fi îngrijorată!  
Las’ că vine Moşu-ndată! 
S-o fi oprit putere să mai prindă, 
Doar ţara-n lung şi lat el o colindă! 
 
 Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi. 
Ea coboară de pe creste  
Frumoasă ca o  
 
 Mai întâi a pus pe stradă 
Un covor alb de zăpadă. 
Dalbe flori a prins în ramuri, 
A pictat steluţe-n geamuri. 
Şi podoabe şi-a întins 
Peste ţara mea de vis. 
 
 Iarnă, iarnă eşti frumoasă 
Când nu eşti prea friguroasă, 
Când aduci multă zăpadă 
Şi nu scoţi lupii pe stradă. 
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 Te rog eu mult să nu te superi, 
În seara sfântă de Ajun. 
Să nu mă uiţi, că-atât mă bucur 
Să vii la mine, Moş Crăciun! 
Eu, zău că nu mai am răbdare! 
Mă duc afară pe cărare 
Să văd de vine Moş Crăciun. 
 Moş Crăciun o să vină 
Peste-o clipă, două, trei! 
Sania-i de daruri plină 
O trag renii sprintenei. 
 Prin zăpadă zboară, zboară, 
Cling, clang, cling, 
O sănioară. 
Şi în ea stă un moşneag, 
Moş Crăciun cel bun şi drag. 
 
 Abia duce în spinare 
O desagă mare, mare… 
Colo, … colo în poiană, 
Cu troianul pân’ la nas, 
Moşu-o să-şi deschidă blana 
Şi-o să facă-un scurt popas. 
 
 Drumu-i lung şi fără spor. 
Uite-l, bate la portiţă 
Şi întreabă-ncetişor: 
- N-adormişi, cumva, fetiţă? 
 
 Sus de streaşină anină 
Scară-naltă de lumină 
Prinsă-n ţurţuri albi de gheaţă 
Şi, cu traista în toiag, 
Legănat de-un fir de aţă, 
Se coboară pe hogeag… 
 
 La răscruce troienită,  
Brad cu cetina zbârlită, 
Scuturând din crengi lumină, 
Moşului i se înclină: 
- Moş cu barba de mătasă, 
- Bun venit la mine-n casă! 
 
 Moş Crăciun, bine-ai venit! 
Că ţi-e frig, de mult o ştim. 
Însă noi ne-am pregătit 
Cât mai cald să te primim. 
 
 Lângă brad am pus scăunel 
Ca să stai. 
Şi-o măsuţă am adus 
Pentru daruri să o ai!  

 
 Iar sub bradu-mpodobit 
Cu steluţe argintii, 
Asculta-vei, rând pe rând, 
Cântece şi poezii. 
Îmi spune mama c-o să vii,  
Iar tata-mi cere să fiu bun, 
Să-nvăţ, să fiu mereu cuminte, 
Ca să mă lauzi, Moş Crăciun! 
 
Şi eu aş fi şi bun şi harnic, 
Dar… cât aş vrea să mă adun –  
Mă risipesc în mii de jocuri 
Şi uit de tine, Moş Crăciun! 
 
Douăzeci şi cinci decembrie 
Este ziua când te-aştept. 
Nu întârzii niciodată 
Şi cu toţi eşti bun şi drept. 
 
 Spun drept, nici eu nu prea mai am răbdare! 
 Dar până vine Moşul pe cărare, 
 Să repetăm din ce am pregătit 
 Ca să-l primim aşa cum am dorit. 
 
3. Ciucur verde –  
 Ciucur verde de matase 
 Ciucur verde de matase 
 Colinda- mi Doamne, Colinda- mi Doamne, 
 Slobaoza-ne gazda-n casa 
 Ca afara ploua di-nd casa 
 Ref. 
 Si calu s-a ciompavitu - bis 
 Ref. 
 Si – amu trebe potcovitu - bis 
 Ref. 
 Cu potcoave de colacu – bis 
 Ref. 
 Si cu cuie de carnatu – bis 
 Ref. 
 
4. Coborata –  
  
 Coborata, coborat 
 Domnul sfant pe – acest pamant 
 In mijlocul satului  
 La casa bogatului 
 
 Buna seara, om bogat  
 Gata- i cina, de cinat 
 Gata- i cina, de cinat 
 E gata, dar nu-i de dat 
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 Dumnezeu s-a suparat  
 Si din casa a plecat  
 La marginea satului  
 La casa saracului 
 
 Buna seara, om sarac 
 Gata- i cina, de cinat 
 Gata- i cina, de cinat 
 E putin, dar e de dat 
 
 Dumnezeu s-a asezat 
 Si la masa a cinat 
 La marginea satului 
 Domnul cu saracii lui 
 
5. Toata clasa: 
 
 AM PLECAT SĂ COLINDĂM 
 
Domn, Domn să-nălţăm, -bis 
Am plecat să colindăm, Domn, Domn să-
nălţăm 
Când boierii nu-s acasă, Domn, Domn să-
nălţăm – bis 
 
Domn, Domn să-nălţăm, -bis 
C-au plecat la vânătoare, Domn, Domn să-
nălţăm 
Să vâneze căprioare, Domn, Domn să-nălţăm 
– bis 
 
Domn, Domn să-nălţăm, -bis 
Căprioare n-au vânat, Domn, Domn să-nălţăm 
Şi-au vânat un iepuraş, Domn, Domn să-
nălţăm - bis 
 
Domn, Domn să-nălţăm, -bis 
Să facă din blana lui, Domn, Domn să-nălţăm 
Veşmânt frumos Domnului, Domn, Domn să-
nălţăm - bis 
Domn, Domn să-nălţăm, -bis 
 
ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 
 
Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip 
luminos, 
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. 
 
Mititel şi-nfăşeţel, în scutec de bumbăcel, 
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. 
 

Vântul bate, nu-L răzbate, neaua ninge, nu-L 
atinge  
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. 
 
Şi de-acum până-n vecie, mila Domnului să 
fie, 
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi. 
 
6. Anul nou si anul vechi –  
 
ANUL NOU ŞI ANUL VECHI 
 
 
A.V.: Frunză verde de mărar, 
 Bună seara, gospodar! 
 Puţin am să vă vorbesc, 
 Anul Nou să-l întâlnesc. 
A.N.: Bună seara, veterane! 
 A.V.: Bun întâlniş, căpitane! 
 A.N.: Tu eşti Ştefan sau Mihai 
 Glorios trecând pe plai? 
  Sau vreun alt apărător 
A.V.: Anul Vechi sunt, tinereţe Al acestui 
brav popor? 
La capăt de bătrâneţe. 
Mi s-a împlinit sorocul, 
Ia-mi cu vrednicie locul!   
 A.N.: Mulţumesc, părinte bun, 
 Eu poruncii mă supun! 
A.V.: Fiule, fii generos 
Cu acest popor frumos, 
Dă-i belşug, încarcă-i glia, 
A.N.: Eu o văd, cinstit părinte, 
Să-nflorească România! 
 Cum păşeşte înainte, 
 Ca pe-o zână din poveşti, 
 Doar privind-o-ntinereşti! 
 
7. Incheiere: 
 Moş Crăciun, moşule bun,   
Copii harnici şi cuminţi 
Le urează la părinţi 
Să le fie viaţa plină 
De belşug şi de lumină. 
 
Anul care, iată, vine,   
Să le-aducă numai bine, 
Să le fie casa , casă, 
Cu pâine, colaci pe masă. 
 
Fraţilor noştri mai mari,   
Care sunt şi buni şcolari, 
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Să le-aducă sănătate, 
Spor la muncă şi la carte. 
 
Note bune, câte stele,   
Cât văzduh cu rândunele, 
Câte picături de rouă 
Pe fire de iarbă nouă. 
Note bune, voie bună 
Ţării împletind cunună! 
 
Pentru că ne dau povaţă,   
Dascălilor ce ne-nvaţă, 
Fie-le casa grădină 
De belşug şi de lumină. 

Să aibă-n casă de toate: 
Bucurie, sănătate! 
Viaţa fie-le senină 
Cum e floarea în grădină! 
 
 Iar vouă, cei de-aici,   
Vă dorim ani fericiţi! 
S-aveţi pace, sănătate 
Şi podul plin de bucate. 
Să trăiţi în fericire, 
Bucurie şi iubire. 
Şi la anul când venim, 
Sănătoşi să vă găsim. 

 
La anul şi la mulţi ani ! toata clasa 
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SERBARE MOȘ CRĂCIUN 
GRUPA MIJLOCIE 

2018-2019 
 

VELICI LAURA GIANINA 
 

1.Într-un ţinut îndepărtat, 
Trăieşte Moşul drag şi bun,  
De toţi copiii aşteptat. 
E preaiubitul Moş Crăciun. 
 
El locuieşte împreună 
Cu reni şi spiriduşi.  
Cu prinţi, prinţese, zâna bună 
Şi cu pitici ghiduşi. 
 
2.Şi la sfârşit de calendar, 
Desagii îi încarcă, 
Să nu aştepte în zadar 
Copiii din lumea-ntreagă. 
  
Iar ca să ajungă într-o doară 
Cu daruri la copii, 
Cu a lui săniuţă zboară 
Trasă de reni zglobii. 
 
 3.Prin nămeţi în fapt de seară,  
A pornit către oraş,  
Moş bătrân cu renii săi 
Înhămați la sănioară.  
Drumurile-s troienite,  
Noaptea vine gerul creşte,  
Cu urechile ciulite,  
Renișorii se grăbesc.  
Noaptea-i rece şi albastră.  
Ies copiii la fereastră  
Să se uite cum coboară  
Prin troianul uriaş,  
Moş bătrân cu renii săi 
Înhămați la sănioară.  
 
4. De azi îl aștept pe Moșul. 
Stau cuminte la fereastră 
Să zăresc fesul lui roșu  
Și să aflu ce are-n traistă 
 
Cred că Moșul are fler 
În sac are chiar de toate 
De aceea-i un mister 

Cum le poate duce-n spate. 
 
 
5.Moş Crăciun, bun venit!  
Că ţi-e frig, de mult o ştim,  
Însă noi ne-am pregătit,  
Cât mai cald să te primim. 
  
Lângă brad am pus  
Scăunelul ca să stai,  
Şi-o măsuţă am adus,  
Pentru daruri să o ai.  
 
6.Iar sub bradu-mpodobit  
Cu steluţe argintii,  
Asculta-vei rând pe rând,  
Cântece şi poezii. 
 
Iar dacă se va-ntâmpla  
Poezia s-o uitam,  
Îţi promitem când mai vii,  
Că n-o să ne mai încurcam.  
 
7. Moş Crăciun soseşte dragul,  
Bate-n uşă cu toiagul.  
Ia săriţi, care-i mai mare  
Luaţi-i sacul din spinare!  
 
Nu ştiu, mare-s sau sunt mic,  
Nu-i ca mine alt voinic!  
Sar în cale-i bucuros 
Şi-l ajut să-l pună jos. 
 
8. Moş Crăciun e moşul bun, 
Care a pornit la drum 
Şi-a ajuns la noi în tindă, 
Dar aşteaptă o colindă.  
 
Dacă-i spun o poezie, 
Moşu-mi dă o jucărie. 
Dacă-i joc un joc frumos,  
Moşu-i tare bucuros. 
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9.Moş Crăciun, toţi îmi spun  
Că eşti darnic şi eşti bun.  
Eu iţi spun mai dinainte,  
Că sunt fetiţă cuminte.  
Şi-ţi mai spun, aşa să ştii,  
Că eu nu-ţi cer jucării  
Cum ar face alţi copii.  
Însă nu m-aş supăra  
Dacă tot mi-ai da ceva! 
 
10.Sub brăduț e o cutie, 
Înauntru ce să fie?  
Am deschis-o și: mirare! 
Un căpșor din ea apare. 
  
Moș Crăciun e buclucaș, 
Mi-a adus un iepuraș! 
Unul viu, nu jucărie! 
Stai că-s doi! Ce bucurie! 
 
11.Prin pădurea -nzăpezită, 
Se aud zurgălăi sunând.  
Vine, vine Moș Crăciun, 
Toți piticii-i ies în drum,  
Să primească toți acum, 
De la Moșul, ceva bun.  
O pisică, un cățel, 
Sau un urs mai mititel. 
O păpușă sau un ceas, 
Sau....ce-o mai fi rămas! 
 
12.Moș Crăciune, sacul tău 
Este încărcat mereu. 
În tot anul tot ne dai, 
Și când vii, tot plin îl ai. 
  
Dacă ești așa de bun, 
Ascultă ce vreau să-ți spun: 
Sacul tot dă-mi-l în dar,  
Că tu știi să-l umpli iar. 
 
13.Hai copii cu toţii,  
Vine Moşul bun  
Şi ne-aduce-n tolbă  
Tot ce este bun.   

 
Cai şi jucărele,  
Cozonaci gustoşi,  
Toţi să fim voioşi.  
 
14.Ce mai forfotă, ce grabă, 
Spiridușii toți fac treabă 
Într-un mare-atelier 
Sus la Moș Crăciun în cer. 
  
Mașinuțe și păpuși 
Cățeluși din pluș și urși, 
Mii și mii de jucării 
Meșteresc pentru copii. 
  
15.Moș Crăciun mereu prezent 
Urmărește tot atent, 
Nu cumva să se greșească 
Și vreun dar să îi lipsească. 
  
Știe că în lumea toată 
Copilașii toți așteaptă 
Să le-aducă negreșit 
Darul ce le-a pregătit.  
 
16.Moș Crăciun e șmecher mare 
Are multe buzunare 
Și-o desagă în spinare. 
Ce mi-aduce Moșul oare? 
  
Dacă-i spun o poezie,  
Moșu-mi dă o jucărie.  
Dacă-i joc un dans frumos 
Moșu-i tare bucuros. 
 
17.Fiți pe fază, vine Moșul: 
Roș la față ca cocoșul, 
Duce-n spate un sac mare 
Plin cu dulciuri și cu soare.  
  
Glasul lui ne cheamă-n taină, 
Poartă jucării sub haină,  
Moșul nostru-i Moș Crăciun 
Vesel, darnic, este bun. 
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STUDIU DE SPECIALITATE-ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA 
COPILULUI - IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 

 
Prof. VENETICU FLORENTINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VITĂNEȘTI 
JUDEȚUL TELEORMAN 

  
 ,,De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
 Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi 

competenţă între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se 
ţese în jurul copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale 
importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, 
reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este 
neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu 
copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în 
care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea 
culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine). 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă 
propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic 
la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale 
unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii 
asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă 
copiilor posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor 
emoţionale şi la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă 
propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

 Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; 
limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde 
întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale 
copilului; respect; deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; 
confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

 În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate 
interacţiunile sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, 
predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea 
părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează 
abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului.  
 Când ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. 
 Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră.Un copil privat de joc va avea carenţe în 

structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter 
compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de 
sensul didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem 
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aminte adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, 
obişnuinţele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea 
spaţiilor în care copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate 
intervenţii educative, ele devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le 
integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat 
să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi 
calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor 
străine, informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, 
jucăriile cumpărate, internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie 
să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” 
(“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto Cury) 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol 
esenţial în educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de 
cultură a copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare 
sunt puternic determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani 
din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână 
metodă este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm 
în raport cu progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela 
de a constata salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne 
orientăm demersul educativ în perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire 
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De 
aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006. 
2. Baban, Adriana, „Consiliere educationala”, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 2003. 
3. Bîrzea, Cezar, ,, Arta şi ştiinţa educaţiei ’’,E.D.P., Bucureşti, 1995; 
4. Creţu Carmen, ,, Psihopedagogia succesului’’, Polirom, Iaşi, 1997;  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Autor: Veres Ildikó 
 
Relația cu părinții presupune cel mai important parteneriat pe care noi îl avem. Separarea de 

părinte este un moment semnificativ, care noi ne dorim să se întâmple treptat. 
Copiii sunt diferiți, familiile au ritualuri diferite si despărțirea copilului de familie poate să fie 

diferită de la caz la caz. 
Relația de suport pe care părinții o oferă copilului si nouă, în perioada separării si integrării 

este foarte importantă. Încrederea pe care o oferă fiecare familie acestui moment este de asemenea 
crucială. Desprinderea copilului de familie si crearea atașamentului lui față de alte persoane (care o 
să-l coordoneze în procesul educațional) este primul pas, și este important in relația cu grădinița. 
Este ,,începutul” relației noastre cu copilul si cu familia. 

Influența părinților în formarea copiilor rămâne cea mai importantă chiar si atunci când 
copilul începe grădinița. Copilul este copia nu doar a ce spunem noi si mai mult a ce facem noi 
(educatori, profesori, parinți). De aceea educația copiilor este de multe ori informală. Fiecare copil 
are nevoie de un model demn de urmat. Ne dorim ca modelele lor sa fie sănătoase și ei să revină la 
familia lor in orice moment frumos sau dificil/ dureros. 

Încurajăm comunicarea deschisă a familiei cu noi, ne dorim să-l susținem dacă trece prin 
momente dificile, pentru ca fiecare copil să treacă mai ușor peste situațiile inevitabile din viață. 
Emoțiile copiilor sunt un cumul al emoțiilor pe care ei le simt în cei din jurul lor. Tensiunile si 
conflictele sunt mai ușor de gestionat dacă ele sunt înțelese si exprimate. 

Atitudinea pozitivă a familiei față de programele si activitățile pe care le desfășurăm, ajută 
copilul să fie deschis și să participe, să încerce să experimenteze cât mai multe activități. 

Relația teacher-părinte este continuă si de suport în beneficiul copilului. Comunicarea cu 
părinții este săptămânală (prin caietele de corespondență, fișe de evaluare, panoul cu activități). 

Relația cu părinții care au copii la after school se bazează tot pe un parteneriat în vederea 
susținerii formării separate, individuale si independente a copilului ca persoană. 

Implicarea familiei în cadrul programelor desfășurate în mediul preșcolar sau școlar este 
esențială pentru a susține formarea copilului și desigur pentru a stimula câmpul cunoașterii 
copilului. Oferim familiei ocazia să se implice in activitățile educaționale din mediul preșcolar și 
școlar prin lecții deschise, implicarea în proiecte săptamânale/ lunare, participarea la activitați de 
dezvoltare personala ( ex: parciparea la “sesiuni de pictură” in aer liber alături de copii, sărbătorirea 
zilei familiei,ziua copiilor, ziua mamei, crăciunul, etc) 

Învățăm zilnic de la copii – aceasta ne face sa fim deschisi pentru o relatie de parteneriat cu 
parinții. 
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Serbările școlare, activități educative în parteneriat cu părinții 
 

VERES IULIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. MĂMĂRUȚA 

CLUJ-NAPOCA 
 
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi 

educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial trebuie să se 
întrepătrundă. Dacă familia este implicată de la început în programe educative, ea va percepe corect 
importanţa colaborării cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi conștientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-
familie este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidență rezultatele acestui 
parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Copilul simte nevoia să-i 
aibă pe părinţi alături de el. Participarea afectivă a părinţilor la evenimentele din viaţa acestuia, îi 
oferă linişte şi siguranţă. Astfel educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se 
implica în programul grădiniţei. Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru 
părinte Ea trebuie gândită, organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop 
bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al 
grădiniței. Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 
grădiniței cu aceasta. Serbările reprezintă o modalitate de colaborare cu familia. Situate pe un 
circuit pedagogic extradidactic, serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în 
activitatea copiilor şi în viaţa familiilor acestora atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, 
dând ocazia acestora de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe 
parcurs. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cea mai importantă serbare din an pe care nici un copil n-o va rata din voință proprie este 
serbarea organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În fiecare an fără să se plictisească, bradul își 
alege un loc drag de popas, grădinița de copii. În jurul bradului se înfiripează neîntârziat o serbare. 
Această serbare este o sărbătoare atât pentru copii și educatoarele lor, cât și pentru părinții lor. 
Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există preocupări 
susţinute atât din partea educatoarelor cât și din partea părinților: audierea colindelor, împodobirea 
sălii de grupă, împodobirea bradului, pregătirea cadourile, pregătirea unei scenete, care pune în 
valoare frumuseţea şi autenticitatea unor tradiţii şi obiceiuri cum ar fi colindatul, venirea lui Moș 
Crăciun. Roind în jurul bradului cu obrajii îmbujorați de emoție, cei mici au prilejul să recite poezii 
și să cânte colinde într-un mod aparte. Serbarea de iarnă alătură în sufletul copiilor două imagini 
semnificative, pe cea a lui Moș Crăciun, ca simbol al bunătății, de la care ei așteaptă răsplata pentru 
munca lor și imaginea bradului în jurul căruia ei își revarsă bucuria, interpretându-și rolurile. Poate 
nici un alt moment nu provoacă atâta emoție și atâta bucurie în sufletele celor mici. Această emoție 
și bucurie este cu atât mai mare cu cât reușim să-i integrăm și pe părinți în aceste programe 
educative. E mult mai uşor să-i facem pe copii să se simtă siguri, netemători, implicându-i pe 
părinţi. Într-un cuvânt, interactivitatea este ingredientul principal pentru o serbare reuşită. Este 
foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, 
recitare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea 
contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a 
tuturor vârstelor. Astfel treptat putem reuși să trecem de la etapa în care contribuția părintelui se 
rezuma la ajutorul dat în procurarea recuzitei sau pregătirea petrecerii de după serbare la 
interpretarea în grup a unei colinde sau la a juca rolul de ajutor a lui Moș Crăciun până la a juca 
alături de copii rolul unor gazde primitoare de colindători. La serbările organizate cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, ca într-o familie, copiii, spectatorii de la mic și până la cel vârstnic, trăiesc 
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momente unice din lumea inegalabilă a copilăriei, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre 
cei prezenți vibrează sub coarda de cristal al glasului copilăriei. Aceste serbări, aceste momente de 
maximă bucurie, atât pentru părinți cât și pentru copii fortifică și întăresc sufletele viitorilor adulți. 
Pe lângă acest aspect implicarea părinților în acest tip de activitate educativă este oportună din mai 
multe motive: oferă acestora posibilitatea de a-și descoperi copiii, de a le cunoaște înclinațiile 
artistice, de a-și aprecia obiectiv copiii și nu în ultimul rând oportunitatea să însușească metode noi 
de lucru cu copiii. 

Sub semnul veseliei exprimate prin poezie, cântec și dans, de fiecare dată organizarea și 
desfășurarea serbărilor a fost și va rămâne un moment unic pentru cea mai importantă investiție a 
noastră, COPILUL. 

 
Bibliografie 
• Dumitrana Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti 
• Revista învățământului preșcolar, nr.1-2/2008, București  
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Ziua Familiei –cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
 

Autor: Veres Monika 
 
În data de 24 noiembrie 2018, elevii clasei a III-a B, de la Liceul Teoretic „Arany János”, 

Salonta, împreună cu doamna învățătoare, Veres Monika, au desfășurat o activitate dedicată 
sărbătorilor de iarnă.  

La această activitate au participat în număr mare și părinții elevilor, care au luat parte la 
diferitele activități susținute pentru așteptarea Crăciunului.  

După deschiderea festivă a zilei de familie, d-na învățătoare a invitat toți participanții la un 
atelier de lucru manual, unde elevii împreună cu părinții lor, au confecționat diferite modele de 
coroane pentru Advent. 

Fiecare familie a lucrat în parte, în sala de clasă amenajată în special pentru această activitate 
deosebită. După confecționarea coroanelor de Advent, elevii cu ajutorul părinților au realizat și un 
calendar pentru Advent. Au cusut câte un săculeț de culoare roșie, având fiecare un număr în parte, 
și care au fost umplute cu dulciuri. Săculeții au fost numerotate de la 1 la 24 și la final au fost puse 
în ordinea numerelor pe decorul de pe tablă.  

Activitatea s-a desfășurat într-un climat familiar și deosebit de plăcut, astfel încât toți 
participanții s-au simțit extraordinar de bine. La sfârșitul activității s-a realizat o expoziție din 
lucrările făcute, și au fost surprinse și câteva fotografii de grup. (Anexa)  

    
Anexa 
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HORA ANOTIMPURILOR 
- proiect educațional – 

 
prof. înv. primar Vereș Sanda 

Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou, Sălaj 
 
Copilul este receptiv informaţiei. Cadrul didactic are datoria să diversifice şi chiar să 

experimenteze noi activităţi de învăţare, strategii, modalităţi de transfer ale acestora în practica de zi 
cu zi. Rutina "îmbătrâneşte" suflete şi nu atinge finalităţile aşteptate. Privim în jur şi observăm 
desele transformări din toate domeniile de activitate. Avem astfel un "atu" pentru a lupta de a fi în 
pas cu ceilalţi. Prietenia, colaborarea, concurenţa, spiritul de echipă oferă copilului ceea ce are 
nevoie în pregătirea sa, în consolidare şi chiar evaluare, mai ales că nu este "supravegheat" de 
catalog, încorsetat de timp, reguli, itemi, punctaje. Fiecare va învăţa cât va putea şi mai ales ceea ce-
l va interesa, descoperindu-şi afinităţi, antrenând aptitudini şi motivaţii destul de serioase pentru a 
persevera în pregătirea, educaţia sa.  

Cunoscând toate aceste lucruri am antrenat elevii clasei mele în diverse proiecte educaționale. 
Unul dintre acestea este proiectul ,,Hora anotimpurilor” . 
Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect ne-au deschis calea spre prietenia cu copii de 

la alte şcoli din ţară, am descoperit lucruri noi și interesante legate de cele patru anotimpuri, am 
cules informații legate de tradiții și obiceiuri ce se practică cu prilejul diverselor sărbători, ne-am 
dezvoltat abilităţile de comunicare, de relaţionare şi de lucru în echipă prin antrenarea elevilor, a 
cadrelor didactice, a părinţilor şi a membrilor comunităţii în derularea unor activităţi artistice, 
culturale, de creaţie. 

Vă prezentăm, în continuare activitățile desfășurate cu prilejul uneia dintre temele proiectului 
- ,,O stea s-a ivit!” 

Grupul geografilor: 
Luna decembrie a fost o perioadă plină de activităţi pentru clasa noastră.  
Fiindcă ne apropiem de data de 22.12 le-am vorbit elevilor despre începutul iernii 

astronomice care, la noi în ţară are loc în data de 22. 12.2018 la 0 h 23 min- solstițiul de iarnă, dată 
de la care este cea mai scurtă zi din an. 

Pentru înţelegerea fenomenului am recurs la o prezentare în Power Point, dar şi la 
cunoştinţele asimilate în timpul excursiei la Planetariul din Baia- Mare . 

Elevii au notat pe calendarul confecţionat de ei, cu culoarea albastru, data solstițiului de iarnă. 
Ca să arate câtă culoare şi bucurie aduce acest anotimp în sufletul şi viaţa lor au realizat o expoziţie 
cu lucrări reprezentative. 

Grupul de religie: 
Din discuţiile purtate, completându-se şi ajutându-se reciproc, copiii au stabilit care sunt 

sărbătorile religioase, au stabilit momentul sărbătoririi lor în acest an şi au făcut asocieri legate de 
aceste evenimente.  

Fiindcă clasa noastră are şi un cerc de pictură ne-am propus ca până la Crăciun să realizăm 
câteva picturi pe sticlă. Am pregătit o expoziţie cu vânzare cu ocazia ,,Festivalului de colinde”. 
Banii obținuți din vânzarea obiectelor au fost donați Asociației ,,Suntem părinți, nouă ne pasă” , iar 
cei 13 copii au fost foarte bucuroși de darul primit. 

Grupul social: 
Copiii au povestit cum îşi petrec sărbătorile de iarnă în oraş şi de ce anume le place mai mult 

obiceiul de la ţară, la bunici. 
Daria n-a povestit că în seara de Moș Nicolae toți copii cuminți primesc în ghetuțe dulciuri, 

caramele, figurine din zahăr și fructe, dar și o nuielușă care le aduce aminte că trebuie să fie cuminți 
tot anul. 

Lucas ne-a citit legenda lui Moș Nicolae. 
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Natalia ne-a povestit că în Tihău, în sat la bunica ei, în Ajun de Crăciun, după lăsarea serii 
cete de copii pornesc cu colinda pe la casele gospodarilor. Primul urat este preotul, apoi copiii merg 
să vestească nașterea Domnului și la alți consăteni. Copiii sunt răsplătiți cu colăcei și mere. Până 
târziu în noapte satul răsună de glasurile cristaline ale copiilor. 

Antonia le-a spus copiilor că în dimineaţa de Crăciun participă împreună cu toată familia la 
slujba de la biserică. La sfârștul programului o ceată de băieți din sat prezintă în fața bisericii 
obiceiul ,,Craii” , obicei pe care băieții îl prezintă în casele fetelor de măritat în noaptea de Crăciun. 

De la Oliviu am aflat că în Ajunul Anului Nou, copiii umblă cu ,,Plugușorul”, ,,Turca” 
,,Steaua”, iar dimineața trec pe la casele creștinilor cu ,,Sorcova” pentru a le ura multă sănătate și 
prosperitate în noul an.  

 
Iată o ,,mulțămitură” ce se spune în zona noastră la sfârșitul colidului: 
 
Păsărica câmpului  
 
Păsărica câmpului  
Cânta-n cornu’ plugului  
Tăt cântă şi ciripeşte  
Și la gazdă mulţumeşte  
Să fii gazdă sănătoasă  
Să plăteşti colinda noastră 
C-on colac de grâu frumos 
Să vă fie de folos! 
 
Multe şi frumoase sunt obiceiurile noastre pentru sărbătorile de iarnă dar din păcate se cam 

pierd în negura timpului, de aceea școlii îi revine sarcina de a păstra vie flacăra tradițiilor. 
Proiectul s-a dovedit a fi unul valors, deoarece prin implicarea elevilor în activități, aceștia au 

invățat cu ușurință și plăcere lucruri legate de cele patru anotimpuri, au dovedit că știu să lucreze în 
echipă, că sunt buni artiști, buni credincioși.  

Prin diseminarea activităților desfășurate în acest proiect a crescut prestigiul școlii în 
comunitate. 

 
Bibliografie: 
*** - Prima mea enciclopedie, Editura AQUILA, 2016 
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Educând împreună educăm mai bine! 
 

Prof. de sprijin VEREȘEZAN ANGELA 
Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse și 

Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca 
 
Parteneriatul este un termen din ce în ce mai prezent în contextul instituțiilor școlare sau în 

cadrul procesului de învățământ în general. Indiferent de domeniu, de abordare sau perspectivă, 
concluzia la care au ajuns factorii implicați în educație este aceea că parteneriatele sunt eficiente, 
orice formă de colaborare între cadrele didactice și ceilalți parteneri ( părinți, reprezentanți ai 
comunității, ong-uri etc) asigură atingerea într-un procent mai mare a obiectivelor propuse. 

Condiția ca activitățile educative , intervențiile sau demersurile terapeutice inițiate în cadrul 
unor parteneriate să fie eficiente și să se finalizeze cu succes este ca toți factorii să se implice activ, 
să caute împreună modalități, metode și procedee de lucru, prin care scopul acțiunilor intreprinse să 
poată fi atins. 

Este lesne de înțeles de ce parteneriatul poate fi sau chiar este mai eficient decât o activitate 
desfășurată unilateral. Întotdeauna influențele venite din mai multe direcții vor avea un impact mai 
semnificativ.Vorbind despre activitățile educative este evident faptul că atunci când cadrul didactic 
reușește să coopteze în demersurile sale mai mulți factori, eficiența actului didactic va crește. 
Scopul acestor activități este acela ca elevul să-și însușească anumite cunoștințe și/sau să 
dobândească abilități necesare ulterior pentru integrarea cu succes în societate. În cazul 
parteneriatelor, cunoștințele vor veni din surse diferite, vor fi consolidate mai temeinic, iar 
abilitățile vor fi exersate și vor deveni mai rapid automatisme.  

Din rândul colaborărilor/parteneriatelor inițiate de obicei de instituția școlară sau chiar de 
cadrul didactic de la clasă, o importanță deosebită o au cele cu părinții. În această situație, orice 
demers început la școală va continua și acasă, orice informație dobândită în cadrul școlii va fi 
aplicată acasă. Acest proces este valabil însă și în sens invers dinspre familie spre școală. Un 
parteneriat între cadrul didactic și familie se bazează pe o comunicare eficientă și constantă, 
implicare din ambele părți, căutare de soluții , toate acestea facilitând pentru elev activitatea de 
învățare în general. Elevul este nucleul acestor parteneriate, el este cel care definește scopul 
parteneriatului și tot el este cel care beneficiază de efectele acestuia. Părintele va cunoaște toate 
aspectele legate de activitatea de învațare, va fi angrenat și va lua parte la această activitate, va 
cunoaște toate modificările survenite în comportamentul, atitudinea și chiar performanțele obținute 
de propriul copil. De cealaltă parte, cadrul didactic își va putea cunoaște mai bine elevul, 
completând ,, dosarul” acestuia cu informații noi, receptate de la părinți 

Vorbind despre serbările școlare, al căror scop educativ nu este atât de evident, putem afirma 
că ele în sine pot constitui niște activități de parteneriat educațional. Orice serbare școlară este un 
program artistic al elevilor, coordonat de cadrul didactic și prezentat în fața părinților. Vorbim 
așadar de o activitate care nu poate avea loc fără spectatorii cei mai importanți: părinții. Serbările 
școlare reprezintă o bună ocazie ca profesorul să etaleze într-o formă artistică rezultatele muncii 
sale, iar părintele să descopere aptitudinile și talentele propriului copil. Totodată, serbările școlare 
oferă părintelui oportunitatetea de a relaționa mai mult cu cadrele didactice implicate în educarea 
copilului,de a face aceste relații mai strânse și mai eficiente, dar și de a iniția și menține o legătură 
și cu ceilalți părinți. 

Așa cum predarea, ca act didactic, nu are sens fără o învățare conștientă și activă din partea 
elevului și mai ales fără o evaluare obiectivă, tot așa orice activitate educativă nu are aceeași 
valoare fără un feedback din partea părintelui. Rezultatele activităților educative desfășurate în 
parteneriat cu părinții vor fi mai consistente, vor avea o durabilitate mai mare în timp, constituind 
baza, argumentul sau motivația inițierii unor colaborări viitoare. 
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SERBAREA DE CRĂCIUN 
GRUPA MICA ISTEŢII 

 
prof. Vezoc Cristina 

Grădinița P.P. Riki-Priki Reșița 
 

1. Din cer ninge liniştit 
Peste case, pomi şi crânguri. 
Iată, fulgii ne-au şoptit 
Ca să nu mai stăm pe gânduri! 
 
2. Ne-am gândit să-mpodobim 
Cât mai vesel clasa noastră, 
Să vedeţi cât vă iubim: 
Poftiţi la serbarea noastră! 
 
3. A sosit de dimineaţă 
Doamna Iarnă cu ninsoare 
Şi cu nori pufoşi în zare, 
În trăsura ei de gheaţă! 
 
4. Face un semn vrăjit cu mâna 
Şi zăpada-ncet se cerne, 
Alb covor pe jos se aşterne, 
Ninge blând şi ninge-ntr-una! 
 
5. Iarna sunt şi am venit 
Cu steluţe albe-n frunte, 
Zăpadă am presărat 
Sus în vârf de munte! 
Am adus aici la voi 
Fulgi de nea pufoşi şi moi!  
Fulgi de nea, veniţi aici, 
Bucuraţi-i pe cei mici! 
 
6. Noi suntem fulguşori de nea, 
Plutim, ne legănăm în vânt 
Apoi ne-aşternem pe pământ! 
 
7. Este frig şi este ger, 
Cad fulgii albi de sus din cer, 
Vâjâie şi suflă vântul, 
Iarna a cuprins pământul! 
 
8. Noi facem pentru oamenii de nea 
Hăinuţe moi de catifea, 
Cât mai frumos copii să-i modelaţi 
Şi-n jurul lor să râdeţi, să dansaţi! 
 
9. Ninge! Ninge şi iar ninge 
Ca-ntr-o lume fermecată! 

Creşte omul de zăpadă 
Dintr-un bulgăr cât o roată! 
 
10. Eu sunt omul de zăpadă 
Aşezat în colţ de stradă 
Vântul şi cu soarele 
Mi-au topit picioarele! 
 
11. Chiar dacă-s mai mititel 
Nu sunt supărat defel! 
Fulgii când încep să cadă 
Se aşterne iar zăpada! 
 
12. Sprijinit într-un toiag 
Stă-n ogradă un moşneag 
Poartă pe cap o oală veche 
Sprijinită pe o ureche! 
 
13. Pe obraz, pe nas, pe umeri 
Tot cad fulgii fără număr! 
S-a oprit în palmă unul: 
Repede, repede închid pumnul! 
Desfac pumnul! Unde-ifulgul? 
Am în mână un strop de rouă 
Sau un bob de apă? Plouă? 
S-a topit în palma mea 
Ca o lacrimă de nea! 
 
14. Iarnă albă cu ninsoare 
Lasă-ne un pic de soare 
Şi căldură că acuşi 
Vom porni la săniuş! 
 
15.  Sunt un brăduleţ drăguţ,  
Ninge peste mine! 
Uite, vin în clasa ta 
Unde-I cald şi bine! 
Pom de Anul Nou mă fac! 
O, ce bucurie! 
Cu beteală-am să mă-mbrac 
Şi steluţe o mie! 
 
16.  Brăduleţ plin de culori 
Şi de daruri multe 
Ai venit aici la noi 
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De pe vârf de munte! 
 
17.  Brăduleţ cu strai de nea 
Şi steluţe o mie, 
Tu în fiecare an 
Ne-aduci bucurie! 
 
18.  A-nceput bogat şi des 
Neaua să se-aştearnă! 
Luminează-n clasa mea 
Mândrul pom de iarnă! 
 
19.  Noapte rece şi albastră 
Ies copiii la fereastră 
Să se uite cum coboară 
Prin troianul uriaş 
Moş bătrân cu ai lui reni 
Înhămaţi la sănioar 
 
SĂNIUŢA FUGE 
 
Săniuţa fuge, nimeni n-o ajunge! 
Are dor de ducă, 
Parc-ar fi nălucă! 
 
Toată ziua prin zăpadă, 
Vine lumea să o vadă, 
Săniuţa e uşoară, 
Fuge parcă zboară! 
 
Are tălpi lucioase, 
Vârfurile-ntoarse, 
Pod de scândurele, 

Să tot stai pe ele! 
 
Toată ziua prin zăpadă, 
Vine lumea să o vadă, 
Săniuţa e uşoară, 
Fuge parcă zboară! 
 
CLOPOŢEI,CLOPOŢEI! 
 
 Ref:Clopoţei, clopoţei, 
Veseli clopoţei, 
Se aud iar pe drum 
Peste munţi şi văi! 
A sosit şi la noi 
Moşul drag şi bun, 
Să cântăm, să dansăm  
pentru Moş Crăciun! 
 
Moşule, să ştii că am fost cuminţi 
Iar de nu ne crezi, întreabă-i pe părinţi! 
 
Refren: 
  
Noi acum am vrea să ne dai ceva 
Şi din sac să scoţi un dar pentru noi toţi! 
 
 
MOŞ CRĂCIUN 
 
Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe  
La fetiţe şi băieţi! 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
 

Prof Vîlcu-Puchiu Corina Andreea 
Liceul Tehnologic”Constantin Filipescu”, Caracal Olt 

 
Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de 

colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei, atât pentru cunoașterea rezultatelor la 
învățătură ale elevilor, precum și în cadrul proiectelor educative și ale serbărilor școlare. 

Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele 
pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa 
socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau 
cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o 
îmbunatăţire a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de 
abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază cîteva principii esenţiale: 
• Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 

element cheie în educația propriilor copii. 
• Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
• Toţi copiii pot învăţa. 
• Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
• Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 
• Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii 

relevante şi accesibile vârstei. 
• Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă 

de cealaltă. 
În cei 10 ani de experienţă ca profesor de matematică, am observat că există un set comun 

majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. 
Iată câteva dintre ele: 

• să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
• să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
• să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
• să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
• să întărească discipina copiilor; 
• să comunice des şi deschis cu părinţii; 
 De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 
• să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 
• să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 
• să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 
• să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 
• să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extrașcolare 
În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 

succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 

 
Bibliografie: 
1.Călin C. Marin. Filosofia educaţiei , Bucureşti : Aramis, 2001.  
2.Cerghit, Ioan. Metode de învăţământ ,Iaşi :Polirom, 2006.  
3.Cojocaru, Venera Mihaela. Teoria şi metodologia instruirii,Bucureşti: Ed. Didactică şi 

Pedagogică, 2008.  
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Școala și familia în parteneriat 
 

Vîlceanu Verginia Iuliana, 
Școala Gimnazială Nr. 117, 

București, sector 6 
 
Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

elevului la nivelul procesului educativ. El se adresează în principal părinţilor şi profesorilor. Se 
referă la a acţiona în acelaşi sens. Hotărârile familiei trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare. 
Ceea ce face un părinte, să nu fie negat de educator. Trebuie găsit un echilibru și înțelegere între 
cele două părți. Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje. Ea creează relaţii de colaborare, 
clarifică diverse probleme educative și oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului. 
Profesorii şi părinţii trebuie să lucreze împreună pentru dezvoltarea unei relaţii de cooperare în 
clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Parteneriatul între dascăl şi părinţi, oferă copiilor un 
model asupra modului în care adulţii cooperează pentru a crea un mediu de învaţare ce îi stimulează 
. Este esenţială implicarea activă a părinţilor încă de la început.  

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru 
elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele 
clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li 
se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una 
din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, 
cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi 
orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 
talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 
al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 
în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, 
pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică. 

Sărbătorile de iarnă sunt un bun prilej de comunicare și de împăcare. Profesorii trebuie să 
realizeze o atmosferă deschisă prin implicarea şi încurajarea părinţilor.  

Am considerat că implicând toți părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru toți elevii, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de activitatea didactică, 
de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică.  

Obiectivele pe care le-am urmărit au fost următoarele:  
 sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile de iarnă, 

antrenând capacităţi dobândite la nivelul tuturor domeniilor;  
 formarea deprinderilor necesare realizării unor felicitări, ornamente, tablouri etc.;  
 cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi admiraţie faţă de tradiţiile şi obiceiurile 

strămoşeşti ;  
 exersarea deprinderii de lucru în echipă, pe grupe;  
 dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii;  
 cultivarea dorinţei elevilor de a cunoaşte copii cu probleme cu care să comunice, să 

coopereze, să interacţioneze; educarea copiilor în spiritul întrajutorării semenilor;  
 dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei, a solidarităţii;  
 consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive;  
 colaborarea mai strânsă dintre şcoală, familie şi comunitatea locală în scopul atingerii 

obiectivelor propuse în prezentul proiect;  
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 stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite acţiuni; atragerea lor în 
organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular.  

Anul acesta am conceput o serbare ”altfel”. Fiind clasa a III-a, am dorit ca elevii să se simtă 
nu ca niște simpli actori pe scenă, ci ca niște mici profesori. Părinții au fost invitați să creeze 
decorațiuni de Crăciun, sub îndrumarea propriilor copii. Am cântat colinde, ne-am simțit bine, am 
învățat că această sărbătoare nu înseamnă numai să primești ci să și dai, să-i ajuți pe cei care îți sunt 
aproape, să colaborezi, să-i înțelegi pe cei din jurul tău. Am creat coronițe ale prieteniei, punând 
laolaltă mâinile copiilor și părinților. Ne-am simțit bine, părinții s-au întors în timp și au redevenit 
copii. Pentru o clipă, timpul a stat pe loc.  

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea 
noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului școlar este în formare, 
deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu 
mediul social. Învățătorul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări 
întortocheate”, pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei”. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

Prof. înv. primar: Vinte-Koncz Julia 
Școala Gimnazială Buza 

 
Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea orizontului de 

cunoaștere a copiilor , imbogățesc și nuanțează viața lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoții 
variate ce se vor acumula în limbajul de reprezentări și emoții. Contactul cu un public prezent la 
serbări, trezește în copii o energia latentă, exigența în ficare de a învinge greutățile ivite, de a-și 
stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de inițiativă, de independență în acțiune, iar pregătirea din 
timpul repetițiilor contribuie la stimularea interesului pentru munca și a disciplinei muncii 
indeplinite cu conștinciozitate. Este extrem de important pentru copil să învețe să vorbească liber . 

Serbările reprezintă un izvor de satisfacții, creează buna dispoziție, favorizează dezvoltarea 
copiilor, din punct de vedere fizic și psihic.Importanța lor educativă constă în conținutul artistic 
prezentat precum și în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. 

De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activități care conduce la 
sudarea colectivului de copii, îi invață să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă . 
Munca în grup contribuie la dezvoltarea simțului de răspundere al fiecărui copil și al întregului 
colectiv prin dorințe comune de a obține rezultate bune atât pe parcursul repetițiilor cât și în cadrul 
desfășurării lor 

De exemplu o mică scenetă îi va învăța pe copii să își aștepte colegii să își spună rolul, să se 
ajute la nevoie, să colaboreze. 

Prin organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. 
Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor reușim să 
înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutăm să cunoască tradițiile românești, portul românesc precum 
diverse jocuri populare, cum ar fi Capra, Irodul, Plugușorul, Sorcova. 

Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor obiceiuri 
populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej 
introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei,poveștilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiționale - Crăciunul, Paștele, Moș 
Nicolae - copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea si bogația folclorului, diversitatea 
tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române.Textele cântecelor și poeziilor, a 
colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu unele îndeletniciri 
străvechi. Cu aceste ocazii copiii îsi îmbogățesc vocabularul cu expresii populare,, pătrund în 
tainele limbii materne și în comorile întelepciunii populare. 

Serbările aduc lumină, bucurie în sufletul copiilor, li se oferă posibilitatea de a da frâu liber 
imaginației, creativității, crează o atmosferă plină de plăcere. Atelierele de creație sunt un bun prilej 
pentru pregătirile costumelor, ornamentelor și decorațiunilor necesare . 

Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și 
să-l afecteze psihologic.Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumațiilor și decorurilor,de participare afectivă a copilului. 

Serbările cele mai importante organizate de școala noastră sunt cele cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, 8 Martie, 1 Iunie.De asemenea am organizat serbări cu ocazia Zilei Naționale, serbări de 
sfarșit de an școlar. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor educației estetice , a dezvoltării 
gustului pentru frumos și nu în ultimul rând, a dezvoltării pe plan moral. 

 La originea activității ludice a copiilor se află stările emoționale. Ele constituie un preludiu al 
implicării în joc, în toate activitățile desfășurate, cât și un efect sau expresie a acestuia. Dacă nu 
există un strop de plăcere, cu greu vom putea iniția un joc, și de asemenea, orice joc, la rândul său, 
va amplifica stările emoționale pe parcursul derulării sale. 

Serbările, activitățile artistice în general sunt un altfel de joacă, o joacă a „ micilor actori ” , o 
joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacția ce se citește pe fața lor cu ocazia interpretării 
unor roluri sau cu prilejul, recitărilor. Sentimentul de reușită pe care un copil emotiv îl va avea la 
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sfârșitul serbării este unic și inegalabil .Iar înainte de momentul de glorie, copilul va avea ocazia să 
se bucure de susținerea părinților, învățătoarei și a colegilor. 
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Să învăţăm să fim generoşi în prag de sărbători 
 

Prof. VINŢELERIU NADIA 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 

Structură Grădiniţa cu Program Normal nr.2 
Loc.Reghin, jud.Mureş 

 
Nimeni pe lumea asta nu a saracit daruind. Daca vrei sa ai un copil generos, fii tu 

primul lui exemplu. Invata-l ce inseamna sa daruiesti, sa fii tolerant, sa te pui in locul 
celuilalt. Daruieste-i tu aceste lectii de viata! 

Era o dimineata geroasa de decembrie, si toti copiii de la grupa mare veneau fericiti la gradi 
deoarece era luna cu serbarea, luna cu Mosul, cu vacanta de iarna, cu zapada, cu cadourile, cu 
bradul impodobit inca de la intai decembrie, luna cu…  

Parca mai era ceva… M-am gandit sa le spun copiilor ca ar fi frumos sa organizam ceva 
pentru copiii saraci, care probabil nu vor primi cadouri de Craciun asa cum vor primi ei, si sa ducem 
hainutele care au ramas mici sau jucarii curate si frumoase la un orfelinat sau la o fundatie pentru 
copii dezavantajati.  

Acestea erau planurile la mijlocul lui noiembrie. Copiii mei de patru-cinci ani capatasera 
parca o surditate selectiva – desi le-am repetat propunerea timp de doua saptamani, nimic nu parea 
sa se intample.  

Era deja 2 decembrie si noi nu adunaseram nimic. I-am intrebat atunci daca vor cu adevarat sa 
aduca pana la urma ceva pentru copiii saraci. Un singur copil mi-a spus sincer ca nu vrea, pentru ca 
el isi iubeste toate jucariile si nu poate sa aduca niciuna.  

Altul a zis ca nu are haine mici. Si s-a lasat tacerea. Atunci am scos din cutie o splendida 
papusa de portelan, din acelea de colectie, a carei aparitie a nascut strigate de uimire si admiratie.  

Copiii voiau sa o atinga. Era foarte frumoasa. Am spus ca m-am gandit sa dau acea papusa 
copiilor saraci. O fetita, revoltata, mi-a spus: „Nu, cum sa faci asa ceva?  

Ei nu stiu cum sa se joace cu ea, lasa ca aducem noi jucarii pentru ei“. Am tacut, am pus 
papusa la loc si mi-am vazut de lectii mai departe.  

A doua zi, parintii au inceput sa aduca in masinile lor saci imensi de jucarii mai mult sau mai 
putin vechi, dar curate, intregi, frumoase si hainute elegante, unele chiar cu etichete (copiii lor 
aveau asa de multe, ca nici nu apucasera sa le poarte), si imi spuneau aproape toti ca abia ieri 
aflasera ca cei mici vor sa aduca jucarii pentru copiii saraci.  

Pana la Mos Nicolae, podul gradinitei era arhiplin cu jucarii si haine. Copiii erau foarte 
mandri de ceea ce realizasera, parca erau „mai plini“ de bucuria Sarbatorilor, scriau liste mai scurte 
de daruri pentru Mosul, devenisera mai modesti, mai iubitori, mai buni.  

Asteptau momentul cand vor darui acele lucruri copiilor saraci. Am contactat cateva fundatii 
din sector pentru a primi darul nostru.  

O fundatie le-a refuzat pentru ca nu avea cu ce sa le care (nici noi nu aveam), alta fundatie le-
a refuzat pentru ca voiau bani, nu produse, alta voia sa sortam numai papusile, masinutele si 
jocurile, eventual cartile si unele haine, dar sa fie noi, deoarece „plusuri“ si restul aveau deja de la 
finantatorii lor din tarile nordice… 

A sti sa daruiesti este o calitate, nu doar un gest. A sti sa primesti este o bucurie pe care 
o faci celui ce ti-a daruit. 

Cum era sa le spun copiilor ca acei copii saraci nu au nevoie decat de anumite daruri aduse de 
ei? In sfarsit, am gasit o fundatie nou infiintata care se ocupa de copiii din familiile sarace (nu era 
un orfelinat, ca celelalte), care a facut rost de masini (cele personale ale salariatilor) pentru a cara 
toate acele minunate daruri.  

Astfel, le-au dat copiilor sarmani in prezenta catorva dintre parintii copiilor de la gradinita, 
care au si filmat intalnirea. Copiii mei i-au vazut pe caseta pe micutii de la orfelinat plangand si 
multumind pentru toate cadourile pe care le-au primit. Au plans si ei.  
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Cand mai erau doua zile pana la Craciun, i-am rugat sa deseneze ce inseamna pentru ei 
Craciunul. Nimeni nu a desenat un brad sau cadouri, mai toti au creionat un copil intr-un culcus de 
paie cu o mamica alaturi, o stea deasupra si o inima mare. 

Arta de a primi – Cand primesti ceva, fa-o cu toata inima, chiar daca nu iti este de trebuinta 
lucrul acela, caci cu el vine si o parte din sufletul celui care daruieste. Mai ales de la copii, primeste 
ca si cum iti doreai dintotdeauna acel lucru, deoarece copilul iti daruieste bucuria lui de a te iubi. Nu 
stramba din nas, nu te preface, retinearea ta va fi simtita si va durea…  

Invata-l sa daruiasca – Copilul nu poate face neaparat daruri oamenilor mari, dar poate face 
daruri celor care nu au. Poate scotoci printre rafturile cu jucarii si poate alege ceva ce ii este de 
prisos, poate alege impreuna cu tine haine sau carti care nu i se mai potrivesc, in stare buna.  

Nu doar la ocazii - Este minunat daca iti inveti copilul sa daruiasca celor nevoiasi, dar tine 
cont ca trebuie sa-l inveti sa nu fie generos doar la ocazii. Nu trebuie sa fim buni, toleranti si 
marinimosi doar de Sarbatori, ci pe intreg parcursul anului, de cand suntem mici si pana cand albim 
de tot. 

Pas cu pas – A darui se invata inca din primul an. Inca de pe vremea cand cel mic sta la nisip 
si nu vrea cu nici un chip sa imparta jucariile, chiar atunci este momentul in care sa-l inveti sa 
daruiasca. Am auzit si vazut multi parinti care ascuteau spiritul de proprietate al copilului (si asa 
dezvoltat de la varste mici) nu cumva sa piarda lopatica sau grebla. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
,,Vine,vine Moş Crăciun!’’ 

 
Şcoala Gimnazială Glăvăneşti , jud. Bacău 

Prof. înv. Primar : Vintilă Simona 
Clasa a IV -a 

 
Argument: 
 Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 

prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sarbătorirea Naşterii Domnului. Este o perioadă în 
care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Acest lucru se remarcă şi în entuziasmul 
cu care se fac pregătirile pentru această sărbătoare. 

 Astfel şcoala dedică în fiecare an, acestei sărbători, un program artistic. 
Durata proiectului: 21decembrie 2018 
Grup ţintă: elevii clasei a –IV-a, părinți 
Resurse umane: elevi, părinţi. 
Scopul proiectului : 
Săbătorirea Naşterii Domnului prin cântec, dans şi voie bună. 
Obiectivele proiectului: 
1. Să execute corect mişcările sugerate de colinde; 
 2. Să recite versuri închinate lui Moş Crăciun; 
 3. Să intoneze colinde dedicate sărbătorii Crăciunului; 
Locul de desfăşurare: Sala de curs 
Metode de evaluare:  
 - poezii şi colinde de Crăciun ; 
 - muzică și mișcare prin cântec, dans și voie bună ; 
 - activitate dedicată elevilor şi părinţilor. 
SCENARIUL ACTIVITĂŢII  

NR. 
CRT. 

TEMA ŞI CONŢINUTUL 
ACTIVITĂŢII 

LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Progam artistic incluzând: 
 
- În așteptarea lui Moș Crăciun 
- poezii şi colinde de Crăciun ale 
copiilor din clasa a–IV a; 
- Plugușorul copiilor ;  
- Sorcova ; 
- Sosirea lui Moș Crăciun : împărțirea 
darurilor. 

 
 
 
 
 
 
 Sala  
de curs 
 

 
 
 
 
 
 
21dec. 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 Prof. Vintilă Simona 
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Colaborarea dintre școală și familie,  
o componentă importantă a educației permanente 

 
Prof.înv.primar, Vintilescu Denisa 

Șc. Gimn. ,,Gheorghe Țițeica " 
Craiova Dolj 

 
Motto: 
“ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” Din Child’s Appeal 

 
Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșită concepția 

unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul”. Școala și dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între 
cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

 Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 
oricât de competenţi ar fi educatorii.Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe 
care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru 
societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, 
iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia 
pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Un parteneriat familie-şcoală 
este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers.   

Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai școlii în ceea ce priveşte educaţia moral-
civică a elevilor. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale depinde în mare 
măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în care se supune 
grupului. Participarea părinţilor la unele activităţi ale școlii (şezători, vizite, excursi, activităţi 
comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. Un părinte se poate considera împlinit atunci 
când împreună cu şcoala reuşesc să educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în 
societate.  

Dialogul dintre familie şi dascăl este benefic, fie că se desfasoară cu fiecare familie separat, 
fie că se desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ pentru că:  

- modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  
- familia este modelul pe care copilul îl imită;  
- comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea 

personalitaţii;  
Parteneriatul școală-familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii cadrului 

didactic de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în școală, transformarea unor 
deprinderi în obişnuinţe, au ca beneficiar copilul, care treptat prin modul de comportare va scoate în 
evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din școală, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul școală-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi școală, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 
benefic asupra elevilor atunci când aceştia văd cadrul didactic sfătuindu-se cu părinţii. Părinţii pot 
da o mână de ajutor efectiv în școală. Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite ale părinţilor. Dacă 
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un părinte este muzician putem să-l imlicăm în activităţi prin realizarea unui moment deosebit pe 
parcursul zilei.   

Părinţii pot fi parteneri activi în desfăşurarea unor programe pe care le derulăm în cadrul 
şcolii. De asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Ei au idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. 
Participând la excursii, la organizarea unor concursuri, la programele artistice, permit acestora să 
vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au un 
impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt 
ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. Orice activitate 
școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior școlii. Acesta este un 
motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este copleșit de activitățile sale, 
că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game variate de activități care sunt 
toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu 
ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului 
este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care participă la 
activitățile extrașcolare își manifestă interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi 
scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase 

 
Bibliografie:  
Anton Moisin – Arta educarii copiilor si adolescentilor in familie si scoala, 2001, E.D.P. 

Bucuresti  
Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992.  
Nica, I, Ţopa, L., Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
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FAMILIE-COPIL-GRADINITA 
 

Prof.Catana Violeta Gradinita Nr.2 Maglavit-Dolj 
Scoala Gimnaziala ST. ISPAS 

 
”Pentru a fi educatori perfecți, ar trebui să fim conștienți, nu numai de ceea ce se petrece 

înlăuntrul nostru, dar și de ceea ce simt acei cărora ne adresăm.” (Andre Berge) 
Oricare copil este unic, cum oricare adult devine unic. Copilul este o minune irepetabilă. Prin 

acțiunea noastră de modelare a caracterului acestuia nu ne putem permite să uniformizăm aceste 
individualități. Personalitatea acestuia se formeaza in timp, deoarece este rezultatul unei evoluții 
lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. Cadrul didactic este și 
va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu multe „cărări întortocheate”, care are 
misiunea de a-i conduce pe copii spre „ținta reușitei” 

  Menirea profesorului este aceea de trezire a interesului pentru activitatea școlară, astfel 
fiind fixat si punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în 
activitatea didactică pentru fiecare învăţător/educator/profesor, cât şi pentru elevii săi. Copilul, în 
general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase este uriaş. 
Pentru ca adulţii uită de obicei acest lucru,ei nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este 
ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Activitatea 
extrascolara are menirea de a permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor. 
Proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării. Este greșit conceptul 
unor părinți de felul: „L-am dat la școală, să-l învețe profesorul!”. Școala și dascălul nu pot suplini 
lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența doar cand cele doua parti 
conlucreaza impreuna. 

In general, parteneriatele dintre școală și familie pot ajuta profesorii în munca lor, pot 
îmbunătăți climatul școlar, pot îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților. În ceea ce privește 
relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele școlare, 
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

”Mai mult decât a preda, tehnica didactică înseamnă a învăța pentru sine și a facilita învățarea 
altora!” (Bernat S.,2003,pag 15-19) 

Colaborarea cu familia se concretizeaza într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare). 
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire 
pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 
pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum 
formează baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi 
primele modele copiate cu fidelitate de copii.  

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 
şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil. Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi 
familia intră în contact. Ea poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi 
orienta familia în educarea copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul 
organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, 
educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii. Unitatea de acţiune a celor doi 
factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este condiţionată de un mod comun de 
lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de cunoaşterea familiei de către 
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educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Copiii, ca toate ființele, sunt diferiți între 
ei. Inteligențele lor sunt diferit combinate. Modurile lor de gândire sau de învățare sunt influențate 
de aceste combinații ale inteligențelor. Diferențele dintre copii sunt cele care conduc la adaptarea 
stilurilor de învățare, care trebuie să li se potrivească, pentru a-I incuraja în procesul de învățare. 
Educatoarea trebuie să cunoască bine familiile şi copiii. Ea trebuie sa profite de toate ocaziile pentru 
a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. O modalitate modernă de implicare o reprezintă 
prezenta membrilor familiei în sala de grupă. Uneori familiile se simt intimidate o dată intrate în 
sala de grupă, considerând că aceasta este „aria” de influenţă aparţinând exclusiv educatoarelor. 
Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. Părinţii 
pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare 
eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se 
obişnuiesc să participe la activităţi, ei vor ajunge să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, 
vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau despre problemele pe care le au, se vor 
împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai bine modul de dezvoltare al 
unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie acasă activitatea 
educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi frămîntă, 
îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu ceilalţi. Unele 
familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu 
părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. Părintele 
se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă” şi „la grădiniţă”. 
Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse 
materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile.Astfel, află care sunt interesele 
familiei prin întâlnirile informale sau prin intermediul chestionarelor referitoare la interesele 
familiei. Ea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi, incluzând 
teme generale dar şi particulare la sugestia părinţilor. Grupurile de susţinere şi dialog se formează 
de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care vor să dezbată împreună un subiect.  

Cadrul didactic poate să propună părinţilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea 
trebuie să apară în plan doar după consolidarea relaţiei de încredere dintre părinte şi educator. 
Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite. De aceea, cu diferite ocazii, educatoarele organizează serbări care 
constituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. 
Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în 
organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări. Meseria de părinte se învaţă 
în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna colaborare a familiei cu 
grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

 
Bibliografie:  
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti 

Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti 
Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica” E.D.P., Bucureşti 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. Violeta Manuela LĂZĂRESCU,  

Şcoala Gimnazială Mătăsaru, Dâmboviţa 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării tinerei 
generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
lecţiilor. Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă 
simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 

Şcoala noastră a desfăşurat în anul şcolar 2017-2018 proiectul “Let’s Get Green!”, proiect in 
care au fost implicaţi părinţi, elevi şi cadre didactice. Proiectul invită elevii, profesorii și părinții din 
toată țara să se implice în prima competiție națională dedicată unităților de învățământ, cu scopul de 
a promova un comportament responsabil față de mediu. 520 de școli s-au înscris în anul școlar 
2017-2018 în cursa pentru un viitor verde , susținută de Kaufland România. 

Coordonatorul proiectului şi cadrele didactice din Școala Gimnazială Mătăsaru au susținut 
cursuri de educație ecologică pentru elevi, dar și pentru părinți, pe teme precum tipuri de deșeuri, 
colectare selectivă, comportament responsabil față de mediu. 

   
 

  
 
Întreaga comunitate a școlii, elevi, profesori, părinți, s-a implicat în competiția „Let’s Get 

Green!”. Am primit saci pentru colectarea selectivă a deșeurilor, s-a făcut curățenie în toate zonele 
din jurul școlii, de pe marginea pădurii din apropiere, s-au înverzit unele spații din curtea școlii, s-
au plantat flori si copaci, s-au organizat proiecții de filme educative etc. 

a)Etapele proiectului desfășurat în Școala Gimnazială Mătăsaru au fost:  
1. Campania de educare ecologică pentru elevi 
2. Campania de formare pentru profesori 
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3. Activităţi de educare pentru părinţi 
4. Campania de colectare selectivă acasă 
5. Acţiuni de voluntariat în comunitate, organizate de școli: curăţenie, colectare selectivă, 

plantare de flori şi copaci, reutilizare creativă, proiecţie de filme educative etc 
b)Beneficii:  
- promovarea unui comportament responsabil față de mediu, în cursa pentru un viitor verde, 

printre elevii școlii, dar și pentru părinții acestora.  
- realizarea unor activități de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri. 
-conştientizarea impactului pe care îl au acţiunile omului asupra naturii. 
-dezvoltarea deprinderilor de păstrare a unei lumi verzi, ecologice. 
-stimularea participării la activităţile de protecţie a mediului înconjurător. 
Consider că implicând părinții în astfel de activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 

atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de 
importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 
elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse.  

Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.  
2. Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera 

Internaţional, 1981. 3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, 
Polirom, 2001.  
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE IN 
PARTENERIAT CU PARINTII 

 
Prof. inv.primar , Ungureanu Violeta 

  
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 
cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne 
referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea 
copiilor nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai 
presus de toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta , copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.  

 Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de 
actiuni turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul 
naturii, al vietii sociale , copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe 
obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in 
cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata natura, 
fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate , imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile 
prin parc din aceasta toamna , frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de 
plecare,frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici , creandu-le emotii 
estetice.La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in 
legatura cu mediul , fiind dispusi sa actioneze in acest sens .Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod 
gradat , in acord cu particularitatile de varsta , cunostinte stiintifice , sa organizam activitati 
educative privind protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, , a mediului de joaca , 
ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 
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iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, 
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 
la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un 
mijloc de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, 
prin care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate 
constitui de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea 
unor actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul 
ca arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

 Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în 
grădiniţă pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de 
exemplele oferite de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , 
care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
BIBLIOGRAFIE 
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prescolar, 3-4/2006,  
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, 

Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
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SERBARE DE CRĂCIUN 
 

Prof.inv.primar CRISTEA VIORICA AURELIA 
Şcoala Gimnazială Talpa, Teleorman 

 
 

Iarnă, Bine Ai Sosit! 
Personaje: 
• Zâna Iarna 
• Fulgi de zăpadă 
• Omuleţi de zăpadă 
• Prinţesa Steluţelor de gheaţă 
• Prinţesa de zăpadă 
• Prinţesa Săniuţelor 
• Îngeraşi 
• Copii 
Decor: În fundalul scenei poate fi montată 

o cortină de culoare bleumarin cu multe stele 
aplicate pe ea. 

Copil-prezentator: 
Fiindca astăzi e serbare 
Şi cu toţii aţi sosit, 
Noi vă spunem o urare 
Şi vă spunem „Bun venit!” 
Copil-prezentator: 
Dacă o să vă placă 
Tot ce veţi vedea 
Vă rugăm să încercaţi 
Să ne aplaudaţi! 
Copil- prezentator: 
Crăciun, cu bucurii şi fulgi, 
Bine-ai venit în prag, 
Noi pentru tine-am pregătit 
Serbarea cu mult drag, 
Poezii am învaţat 
Şi colinde multe, 
Iarna mult am aşteptat-o 
Să coboare de la munte! 
Cântec: „Iarna a sosit in zori” ( muzică: 
Gr. Teodosiu) 
Copil: 
Frumoasă zana, cine esti 
Şi de unde ai sosit ? 
Eşti crăiasă, eşti stăpână 
Sau poate eu am greşit 
Vai, cât eşti de frumoasă, 
Ca zâna din povesti, 
Cu adevarat îmi spune, 
Chiar de zăpadă eşti? 
Zâna Iarnă: 
Iarna sunt şi am venit 
Să vă dăruiesc, copii, 

Multe, multe bucurii: 
Covoraş de albă nea, 
Să vă daţi cu sania, 
La fereastră vă pun flori, 
Astern haina argintie, 
Peste grâul din câmpie, 
Vă trimit să colindaţi, 
Pe la case să umblaţi, 
Îl aduc pe Moş Crăciun 
Şi brăduţi în casă pun. 
Am adus aici, la voi, 
Fulgi de nea pufoşi şi moi, 
Fulgi de nea, veniţi aici, 
Bucuraţi-i pe cei mici! 
Cântec: „ Fulg de nea” (Bimbam) 
Fulgișorii dansează pe melodie. 
Fulg 1: 
Noi suntem fulgii de zăpadă 
Ce cădem iarna,pe stradă, 
Vă aducem veste mare 
La munte este ninsoare, 
Pe geam este promoroacă, 
Iar copiii ies la joacă. 
Fulg 2: 
Eu sunt fulg ușor de nea, 
Dacă mă numiți așa , 
Eu aduc primii nămeți, 
Apele tot eu le-ngheț, 
Eu fac dealul derdeluș, 
Chem copiii la ghețuș. 
Fulg 3: 
Sunt un fulg pufos și jucăuș, 
Iar în zborul meu trecut 
Pe la alte grădinițe 
Cu băieți și cu fetițe, 
Care toți frumoși ,zglobii, 
Cântă ale iernii bucurii. 
Zâna Iarnă 
Dragi fulgișori de nea, 
Nu am venit singurel, 
Acum,să vă prezint 
Toate prietenele mele, 
Ce mă însoțesc mereu 
Și nu mă lasă la greu. 
Haideți ,nu mai stați , 
Prințeselor dragi 
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Și vă prezentați. 
Colind: „Am plecat să colindăm” 
Intră 3 fetițe costumate în prințese. 
Prințesa de Zăpadă: 
Eu sunt Prințesa de Zăpadă, 
Toată lumea să mă vadă, 
Aduc neaua peste țară, 
Până mult spre primăvară, 
Pe copii îi veselesc , 
Casele vi le albesc , 
Pun covor alb peste țară, 
S-aveți grâu bogat la vară! 
Aduc multă veselie, 
Scald ochii în bucurie 
La cei mici și la cei mari, 
Harnici și buni gospodari, 
Aduc daruri de Crăciun 
Și pe Moș bătrân și bun! 
Prințesa Steluțelor : 
Eu sunt Prințesa Steluțelor de gheață 
Și m-am trezit azi, dis-de-dimineață, 
Pentru că sunt harnică, 
Cu copiii darnică, 
Căci copiii tare-mi plac, 
Patinoar le fac din lac 
Și le-aștern și derdeluș, 
Loc de joacă și săniuș. 
Prințesa Săniuțelor(trage după ea o 

săniuță cu clipoței): 
Prințesa Săniuțelor eu mă numesc 
Și toată iarna vă înveselesc, 
Haideți la joacă,dragi copii, 
Că vă dau daruri mii și mii, 
Derdelușuri, patinoare, 
V-aduc alba mea ninsoare , 
Cu vacanță,sănioare, 
Moș Crăciun și jucării, 
Pom de iarnă,bucurii! 
Omuleții de zăpadă spun: 
Iarna cea frumoasă a venit acum, 
Oameni de zăpadă se ridică-n drum, 
Veselie mare pentru toți cei mici, 
Aleargă pe stradă, ca niște voinici. 
Cântec: Maria și Iosif 
Omul de zăpadă I: 
Ce-i atâta gălăgie 
Colo-n margine de sat ? 
Chiuind de veselie 
Mulți copii s-au adunat! 
Ia te uită, toți grămadă 
‘Nalță omul de zăpadă! 
Din cărbuni mi-au pus doi ochi 

Și-o tigaie cenușie 
Îmi ține loc de pălărie. 
Omul de zăpadă II: 
Nasul roșu -un ardei, 
Doi ochi de cărbune , 
Mătura mare,sub braț 
Îmi stă de minune. 
Copiii mi-au pus 
Pe cap pălărie, 
Cât voi sta în ger, 
Frig să nu îmi fie! 
Omul de zăpadă III: 
Eu sunt omul de zăpadă 
Așezat în colț de stradă, 
Vântul și cu soarele 
Mi-au topit picioarele . 
Chiar dacă-s mai mititel, 
Nu sunt supărat de fel. 
Fulgii,când încep să cadă, 
Se așterne iar zăpadă. 
Toți copiii vor veni, 
Împreună vor trudi, 
Dintr-un bulgare mai mare 
Îmi vor face,iar,picioare. 
Moșul ,azi,când o să vină, 
Poate că-mi va da și mie 
Un fular și-o pălărie, 
Fiindcă astea sunt cam vechi , 
Suflă vântul prin urechi 
Și de-aceea am răcit, 
Vorbesc gros și răgușit. 
Zâna Iarnă îi întreabă pe copii: 
Copii,voi ce faceți aici? 
Copiii îi răspund: 
Îl așteptăm pe Moș Crăciun! 
Zâna Iarnă: 
Poezii și cântece ați învățat? 
Copiii: 
Da,știm foarte multe! I le vom spune pe 
toate! 
Copil I: 
E seara de-Ajun! Cea mai sfântă! 
Copiii la geamuri stau salbe, 
Așteaptă,așteaptă și cântă 
Colindul cu “florile dalbe”. 
Copil II: 
Pe cărări înzăpezite, 
Printre dealuri viscolite , 
Moș Crăciun greu a sosit, 
Să-i cântăm de bun venit! 
Ochii râd,se-ncrunt-a joacă, 
Pe sprâncene-i promoroacă: 
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-Cine a fost cel mai cuminte 
Să facă un pas ‘nainte! 
Copil III: 
Dragi copii din țara asta, 
Vă mirați voi cum se poate 
Moș Crăciun ,din cer,de-acolo, 
Să le știe toate-toate? 
Uite cum,vă spune badea: 
Iarna-n noapte,pe zăpadă, 
El trimite câte-un înger 
La fereastră, să vă vadă. 
Îngerii se uită-n casă, 
Văd și spun-iar Moșul are 
Colo-n cer la el,în tindă, 
Pe genunchi,o carte mare. 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil și ce purtare... 
Și de-acolo știe Moșul, 
Că-i șiret-nevoie mare! 
Copil IV: 
Când luminile se-aprind 
Prin căsuțele din sat 
Moș Crăciun sosește, 
Bate-n geam pe înserat. 
Copil V: 
Moș Crăciun,bine-ai venit, 
Că ți-e frig noi bine știm, 
Însă azi ne-am pregătit, 
Cât mai cald să te primim. 
Lângă braduleț am pus 
Scăunel ca să stai 
Și-o măsuță am adus 
Pentru daruri ca să ai. 
Iar sub bradu-mpodobit 
Cu steluțe argintii 
Asculta-vei rând pe rând 
Cântece și poezii! 
Iar dacă se va-ntâmpla 
Poezia s-o uităm, 
Îți promitem,când mai vii 
N-o să ne mai încurcăm. 
Cântec: „Moș Crăciun cu plete dalbe” 
Copil VI: 
Moș Crăciun,cu toții-mi spun 

Că ești darnic și ești bun. 
Eu îți scriu de mai-nainte 
Că-s un băiețel cuminte. 
Și-ți mai scriu,așa să știi, 
Că eu nu-ți cer jucării 
Cum ți-ar cere alți copii. 
Copil VII: 
Însă nu m-as supăra 
Dacă tot mi-ai da ceva. 
Dacă vrei dă-mi o gentuță 
Că mi-am rupt-o pe cea veche, 
Adu,pentru pisicuță, 
Motocel roș la ureche. 
Lui bunicu’ ,o lulea - 
C-a pierdut-o sărăcuțul. 
Poate aduci un os lui Cuțu? 
Poate ai vreo acadea? 
Lui Dănuț cel mititel, 
Care doarme în pătuț, 
Să-i aduci un covrigel. 
Noapte bună,măi Dănuț. 
Pentru fetele din grupă, 
Dacă ai câte-o păpușă 
Și-un tacâm de tablă mic 
Cu ceșcuțe și ibric, 
Să le dea la păpușele 
Lapte,ceai și chiar cafele! 
Copil VIII: 
Se cuvine de Crăciun 
Tot omul să fie bun. 
Hai, copii, să ne-adunăm 
Și noi să ne închinăm 
Lui Hristos,astăzi născut, 
Într-o iesle așternut. 
Că acest pruncuț frumos 
A venit in lume jos, 
Să ne scape de pieire, 
Să ne-aducă fericire. 
Fericirea cea cerească 
Cine vrea s-o moștenească, 
Să se-nchine lui Hristos, 
Mesia cel prea frumos! 
Colind “Astăzi s-a născut Hristos” 
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Magia sarbatorilor de iarna 
 

Profesor invatamant primar,  Visan Alina Genoveva 
 
Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi – 

Boutin şi During, 1994.Pornind de la aceste cuvinte,parteneriatul scoala –famile este esentialin 
cresterea si educarea copiilor,in devenirea unor adulti responsabili,echilibrati emotional pentru a 
face fata cerintelor societatii de astazi. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta 
un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de 
adulţi care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate 
proveni dintr-un sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare 
părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru 
reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog 
între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii 
iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor ei au responsabilitatea de a influenţa 
natura acestei educaţii; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la 
orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; influenţarea pe plan local asupra rezolvării 
problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula iniţiativele si inovaţiile. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau invatatoare. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 
trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de 
nou şi de frumos, înca două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o 
parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de 
altă parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie,atat pentru copii, cat si pentru 
parinti,intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginatiei, entuziasmului si stimuleaza gandirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul 
serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale,adaptate evenimentelor si 
conditiilor locale. 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
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învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare. 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei 

 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 
un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 
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IMPLICAREA PARINTILOR IN ACTIVITATILE DIN 
SCOALA/GRADINITA 

 
INST. TRIFOI DALIA 

GRADINITA P.N. PECIU NOU 
 
Moto: “ Toti oamenii au fost la inceput copii, dar putini isi mai amintesc” Antoine de Saint-

Exupery  
 
Prima zi din viaţă, prima zi in gradiniţă, prima zi la scoală sunt evenimente pe care părinţii şi 

în unele cazuri copiile le ţin minte. Ele sunt de multe ori înregistrate în “documente oficiale de 
suflet” – fotografiile.  

Primul contact mai lung cu mediul social este acela din grădiniţă cu colegii şi cu educatoarea. 
Este locul unde îşi va petrece jumatate de zi, alături de alţi copii şi de o persoana adulta. În primii 
ani de viaţă formarea copilului se realizează mai ales sub influenţa părinţilor. Ei sunt primii agenţi 
de modelare a copilului. Mai târziu creşte rolul celor apropiaţi ca vârstă: colegii de grupă de la 
grădiniţă, colegii de clasă, copiii din vecinătatea locuinţei, prietenii. Deoarece, în orice împrejurare 
cei din jur supun copilul unui adevărat examen privind comportamentul, de la cele mai mici vârste 
asupra copilului acţionează două tipuri de influenţe: unele neintenţionate, spontane şi altele 
intenţionate reprezentând educaţia propriu-zisă.  

Atunci cand copilul vine la grădiniţă pentru el exista mai multe necunoscute, dar şi pentru 
părinţii lor. Părinţii pot avea multe întrebari despre programul din grădiniţă. De aceea nu trebuie să-
i înlăturăm pe părinţi deoarece copilul pe care il educam este copilul lor. Dreptul părinţilor este de a 
lua parte la activităţile copiilor.  

În mediul rural pentru a marii frecventa copiilor in grădinţă, părinţii trebuie încurajaţi să o 
viziteze, să-i cunoasca programele desfaşurate, dar şi să se simta bineveniti. Daca părintele va fi 
mulţumit de ceea ce i se ofera, aceasta multumire se va transmite şi copilului, şi el va fi bucuros să o 
frecventeze.  

Familia este pentru copil primul grup în care exersează comportamentele sociale şi se 
descoperă pe sine, este instituţia cea mai stabilă, responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor 
culturale.  

Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, 
educaţia preşcolară capătă caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează 
temelia întregii vieţi de mai târziu.  

Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de 
cerinţe va duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la 
soluţionarea problemelor care apar.  

Debutul in gradiniţă este temator, apare sentimentul abandonului alături de persoanele pe care 
le cunoaşte mai mult sau mai puţin. In acest moment este începutul parteneriatului dintre grădiniţă 
şi familie. Pentru ca perioada de acomodare să fie uşoară şi scurtă părinţii sau alţi membrii ai 
familiei sunt incurajaţi să stea împreună cu cu ei la grădiniţă, pâna copilul se adaptează.  

Parteneriatul grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în problemele de 
psihopedagogie preşcolară. Educatoarea poate avea discuţii personale sau colective cu aceştia, 
dezbătând diverse teme: “Cum ne jucăm cu copiii noştri”,“Cum putem contribui la dezvoltarea 
limbajului copiilor”, “Care sunt problemele copilului singur la părinţi”. Se pot ţine lectorate cu 
părinţii şi şedinţe pe diferite teme în cadrul cărora sunt invitaţi specialişti (medici, logopezi, 
psihologi).  

Grădiniţa trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educational. Mijloacele aflate la 
îndemana educatoarelor pentru ai determina pe părinţi să fie parteneri activi în educaţia opiilor sunt:  

- şedinţele cu părinţii;  
- acţiuni comune părinţi şi copii;  
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- vizite la domiciliul copiilor;  
- discuţiile zilnice cu părinţii sau atunci când evenimentele le solicită.  
 O altă modalitate de a implica părinţii în activităţile grădiniţei se realizează prin întâlniri 

programate, la care pot participa şi rudele care doresc să se implice în educarea copilului. Aceste 
întâlniri se pot realiza sub forma unui program: filme, prezentări, jocuri de rol. În urma discuţiilor 
pe o anumită tema părinţii pot învaţa unii de la alţii cum să găsească soluţii la problemele reale cu 
care se pot confruna în familie la un moment dat. Pentru educatoare este o modalitate de a afla 
multe lucruri despre ei şi copii lor, despre modul lor de viaţa acasă.  

Temele alese în cadrul lectoratelor pot fi stabilite de educatoare, în urma celor constatate sau 
pot fi alese la propunerile părinţilor.  

Este necesară incurajarea participării „taţilor” la astfel de activităţi, deoarece sunt familii unde 
acesta este considerată „treaba femeilor”. Se poate proiecta o întâlnire numai „pentru tati” şi o alta 
numai „pentru mame”. În timpul acestor activităţi se pot prezenta activităţi desfăşurate la grădiniţă 
pentru ca părinţii să le continuie acasă. Părinţii pot fi învăţaţi să se joace jocuri diferite cu copii lor, 
dar şi cum să le citească o poveste.  

La sfârşitul activităţii părinţii pot completa diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în 
fişe de observaţie pe care educatoarea le poate completa, pentru fiecare copil.  

Părinţii sunt partenerii şi colaboratorii educatoarelor în educaţie şi nu specialişti. Putem 
elabora materiale sub formă de pliante, mici anunţuri, fluturaşi pentru părinţi conţinând informaţii 
despre nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor copilului la diferite vârste. Părerea părinţilor este 
importanta, dar noi stabilim ceea ce trebuie să ştie copilul când termină grădiniţă.  

Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv în grădiniţă. Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite 
ale părinţilor. Dacă un părinte este muzician putem să-l imlicăm în activităţi prin realizarea unui 
moment deosebit pe parcursul zilei.  

O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor culturale şi etnice, dar 
va preveni şi abandonul şcolar. O legatură deosebită între educatoare şi părinţi v-a duce la o relaţie 
deosebită între copii şi educatoare.  

Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia 
moral-civică a copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale 
depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în 
care se supune grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice 
jucăriile, lucrările colective pe care le realizează).  

Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, excursi, activităţi 
comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi.  

mpicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 
activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor 
obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România.  

Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să 
educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.  

Dialogul dintre familie şi educatoare este benefic, fie că se desfasoară cu fiecare familie 
separat, fie că se desfăsoară în cadrul şedinţelor cu părinţii, el contribuie la desfăsurarea în bune 
condiţii a procesului instructiv-educativ pentru că:  

- modul de viaţă al familiei este modul în viaţă al copilului;  
- familia este modelul pe care copilul îl imită;  
- comunicarea intrafamilială sprijină dezvoltarea psihofizică a copilului şi formarea 

personalitaţii;  
- şedinţele cu părinţii si dialogul individual educatoare-părinte contribuie la formarea 

viitorului adult. 
Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei 

de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor 
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deprinderi în obişnuinţe, de această colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul 
educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere 
în competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 
benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

Prin toate activităţile realizate în grădiniţă urmărim să-i facem pe copii să deosebească binele 
de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei cît şi cu cei din jur. 
De la simple cunoştinţe şi fapte de viaţă să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale 
participative, să-i învăţăm că nu pot să trăiască singuri ci numai împreună cu ceilalţi.  

 
Bibliografie:  
Eduard Dancila si Ioan Dancila – Noi si copilul nostru ne pregatim pentru scoala, 2003, 

Editura Edid  
Anton Moisin – Arta educarii copiilor si adolescentilor in familie si scoala, 2001, E.D.P. 

Bucuresti  
Magdalena Dumitrana – Didactica Prescolara, 1998, Ed. V&I Integral Bucuresti  
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIV-REMEDIALE ȘI PARTENERIATUL 
PĂRINȚI-PROFESOR 

 
Profesor învățământ primar, Vlad Camelia Cristina, 

Școala Gimnazială Bazna, județul Sibiu 
 
În cele ce urmează vrem să dezbatem rolul celor trei categorii de factori de intervenţie, iar mai 

apoi, să vedem câteva modalități de organizare a unei activităţi de parteneriat eficient. 
Părinții sunt cei mai importanți actori din viața copilului. De aceea, prezența lor trebuie să fie 

constantă și prin diverse acte de calitate. Cu cât sunt mai activi în viața copilului, sub toate aspectele 
ei, cu atât acesta se va dezvolta din ce în ce mai frumos, din toate punctele de vedere. Prezența 
părinților trebuie să se simtă la fel și în prima zi de naștere a copilului, și în perioada școlarității 
mici.  

Gradual, în viața micuțului intră puericultorii, educatorii și învățătorii din învățământul de 
masă și cel incluziv, toți trebuind să aibă vaste și solide cunoștințe despre educația timpurie. Sunt 
numeroase cazuri în care intervin și specialiști în domenii conexe educației timpurii cum ar fi: 
profesorii psihopedagogi și cei de sprijin, consilierii școlari, asistenții sociali, asistenții personali, 
medicii de familie. 

Rolul factorilor de intervenție e definitoriu pentru copilul cu dizabilități, pentru că: a) 
stăpânesc noțiuni teoretice și practice din sfera intervențiilor psihopedagogice la copiii cu CES; b) 
în contextul dizabilităților întâlnite, știu să dezvolte abilitățile de evaluare și diagnosticare 
psihopedagogică; c) tot în contextul lor, folosindu-se de competențele practic-aplicative, știu să 
elaboreze programe de intervenție complexe, integrate și individualizate; d) știu să dea curs 
parteneriatelor între familiile persoanelor cu nevoi speciale și anumiți actori (specialiști etc.).  

Pe scurt, fiecare își dă concursul pentru redresarea situației copilului cu dizabilități.1 Prin 
conlucrare, factorii pot ușura mult viața subiectului afectat de acestea. Dar până să ajungă să 
conlucreze, credem noi că este vital să se îngrijească de conștientizarea părinților cu asemenea copii 
de gravitatea problemelor de sănătate. Din ignoranță sau din neștiință, părinții nu iau măsurile 
optime la timp, fapt ce creează premisele agravării acelor dizabilități ce umbresc zilele copiilor.  

În susținerea afirmației, orice profesor poate aduce exemple edificatoare, știut fiind faptul că 
nu există generație în care să nu identifice un copil cu nevoi speciale. Dintr-o pură datorie morală, 
profesorul caută să pună față în față părintele, copilul și problema, cu efectele ei negative cu tot. 
Apoi, el caută să aducă în fața lor și factorii de intervenție potriviți. În temeiul cunoștințelor de 
specialitate aprofundate, fiecare factor în aria lui de activitate ‒ și, ulterior, toți dimpreună ‒ caută 
să descopere cauzele dizabilităților, precum și remediile ce-i pot oferi copilului o viață (relativ) 
normală. De asemenea, orice profesor poate da exemple de copii ce au stringentă nevoie de 
intervenție psihopedagogică. Un atare caz este și cel observat în mediul școlar frecventat. E cazul 
unui copil diagnosticat cu ADHD. Din pricina manifestărilor specifice tulburării ce-l afectează ‒ 
inatenţie, hiperactivitate şi impulsivitate ‒, îi e aproape imposibil să se adapteze la viața socio-
școlară. Drept care, este imperios necesar pentru părinții lui să abordeze toți factorii de intervenție 
avizați să aplice strategiile terapeutice dezvoltate în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a 
copilului. Cu gândul la situația lui, punem pe tapet o modalitate de organizare a unei activităţi de 
parteneriat eficient a celor trei factori de intervenţie. 

Parteneriatul să se desfășoare conform unui program structurat de experți pe trei axe 
prioritare, fiecare intervenţie fiind centrată pe copil, familie și profesor. Programul de intervenţie 
psihopedagogică permite controlarea planurilor de manifestare a simptomelor tulburării 
hiperkinetice cu deficit de atenţie: planurile familial, şcolar și social.  

Prin implicarea şcolarului în programul inițiat se pot culege beneficii precum: diminuarea 
simptomelor majore ale tulburării ce-l marchează considerabil; ameliorarea dificultăţilor de 

1 (N.a.) Cele mai comune tipuri de dizabilități sunt: tulburările de limbaj oral și scris, tulburarea hiperactivă cu deficit de 
atenție (numită și sindrom hiperkinetic cu minimă disfuncţie cerebrală), tulburările din spectrul autist, sindromul Down. 
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socializare asociate ADHD-ului; creşterea randamentul şcolar. În considerarea atuurilor marcate, 
sugerăm formularea unor ipoteze care să stea la baza unei cercetări cantitative. Mai departe, 
considerăm oportune folosirea următoarelor metode şi instrumente: interviul, observaţia structurată, 
experimentul, matricele progresive standard Raven, scalele de evaluare Vanderbilt, studiul de caz, 
diverse metode statistico-matematice. În lotul de cercetare pot intra școlarii mici din unitatea de 
învățământ în care este încadrat subiectul. Unii școlari sunt diagnosticați cu ADHD, alții, sunt 
suspecți de acesta și îndrumați spre examinare specializată. Criteriile de selecție pot fi unele ca 
acestea: a) profilul psiho-social al copilului: la nivel comportamental, prezenţa simptomatologiei 
caracteristice ADHD-ului; dezvoltarea funcţiei de cunoaştere la nivel bun; nivelul scăzut de 
integrare în grupul şcolar şi social; randament şcolar neperformant; b) familia: interesul ridicat 
pentru dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului; calitatea colaborării cu şcoala; interes pentru 
implicarea într-un program psihopedagogic de intervenţie; c) profesorul: interes manifestat pentru 
aplicarea unor tehnici educaţionale individualizate elevului/elevilor diagnosticat/-aţi cu ADHD. 
Obiectivul general urmărit prin programul de intervenţie psihopedagogică este favorizarea 
dezvoltării globale a copiilor cu ADHD prin crearea unui mediu socio-educativ adaptat cerinţelor 
specifice acestora. Iar obiectivele specifice sunt: a) informarea şi formarea corespunzătoare a 
părinţilor copiilor afectaţi de ADHD, respectiv a cadrelor didactice ce lucrează cu asemenea copii; 
b) dezvoltare funcţiei de comunicare şi socioafectivă a copiilor cu această tulburare. Beneficiarii 
intervenţiei psihopedagogice: copiii marcaţi de ADHD, părinţii și profesorii lor. În programul 
recomandat, agenţii de intervenţie pot fi unii ca aceștia: centrul judeţean de resurse educaţionale şi 
asistenţă psihopedagogică, psihologi/psihologi şcolari, secţia de psihiatrie pediatrică din spitalul de 
psihiatrie. 

Pentru eficientizare, parteneriatul interdisciplinar trebuie construit pe arii de intervenţie, care 
să vizeze:  

‒ acoperirea completă a planurilor familial, şcolar, social, planuri de manifestare a 
simptomatologiei ADHD şi a tulburărilor asociate;  

‒ valorificarea principiilor fundamentale educative în creşterea copilului cu ADHD;  
‒ identificarea ariilor de intervenţie psihopedagogică pentru ameliorarea simptomatologiei 

ADHD şi a tulburărilor asociate;  
‒ implicarea activă a agenţilor de intervenţie în ceea ce privește controlarea şi ameliorarea 

tulburării în discuție la principalii beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică: 
şcolarii mici. 

În concluzie, programele de intervenţie psihopedagogică pot constitui o alternativă pentru 
beneficiarii amintiți. Tehnicile de modificare a comportamentului, educarea şi consilierea 
copiilor/părinţilor/cadrelor didactice și sesiunile de training alcătuiesc metode aplicabile ca bune 
practici. Acolo unde situația impune, împreună cu tratamentul medicamentos, intervenţiile 
comportamentale chiar pot da rezultatele așteptate.2  

 
Webografie: 
www.edupsihologie.files.wordpress.com 
 

  

2 (N.a.) Prezentul program de intervenţie psihopedagogică este descris în baza ideii puse în practică de Centrul Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu. Ideea este dezvoltată în articolul Intervenții psihopedagogice la elevii cu 
ADHD de vârstă școlară mică, publicat în volumul Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective: cercetare 
cantitativă vs. Cercetare calitativă, coord. Marius Milcu, Wilfried Griebel, Raluca Sassu, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2009. Sursa web: www.edupsihologie.files.wordpress.com (link: 
https://edupsihologie.files.wordpress.com/2017/02/interventii-psihopedagogice-la-elevii-cu-adhd-de-varsta-scolara-
mica-lucrare_oradea-2.pdf, data accesării: 30 noiembrie 2018). 
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Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 
 

PROF.VLAD CODRUTA 
G.P.P. “ALBINUTELE” , SECTOR 6 

 
„Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea … !” 
Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi 

factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. 
Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul 

individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii, 
grupului din care face parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Eu, ca educatoare am un rol foarte 
important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu social 
corespunzător şi propice lui. Dar. realizez că nu sunt doar eu cea care are acest rol. Familia trebuie 
să îl sprijine în continuare, chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. 
Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică a propriului copil, părintele trebuie să-şi exercite 
dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru 
asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici 
intervine educatoarea, care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că 
misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul grădiniţei 
este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând 
tot familiei. 

Acest fapt m-a determinat, având grupă mică, să realizez acest proiect educaţional de 
parteneriat, implicând familia cât mai mult în activităţile noastre din grădiniţă. Şi împreună să-i 
ajutăm pe cei mai dragi nouă să crească mari şi voinici! 

 SCOPUL PROIECTULUI : 
• Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea 

lor în formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața socială. 
• Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă , atât a grădiniţei, cât şi a 

familiei; 
• Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, 

precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale; 
• Eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.  
OBIECTIVE GENERALE: 
• Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari, 

părinţi şi educatoare; 
• Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor, dar şi 

eliminarea discriminărilor de orice natură. 
 OBIECTIVE SPECIFICE: 
• identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului;  
• derularea unor activităţi specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de colaborare 

între membrii; 
• cunoaşterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniţă – copil , 

grădiniţă – familie. 
PARTENERI IMPLICAŢI: 
- educatoarea de la grupa mică ; 
- părinţi şi bunici; 
- preşcolarii grupei mici ; 
- consilier educativ; 
- director . 
OBLIGAŢII COLATERALE: 
1. Educatoarea şi consilierul educativ au obligaţia de a fi prezenţi la activităţile întreprinse;  
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2. Au obligaţia de a media şi soluţiona problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri şi 
lecturări de materiale; 

3. Părinţii participă liber consimţit la acţiunile desfăşurate la grupă, dar au obligaţia de a 
asigura mijloacele necesare pentru preşcolari; 

4. Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea unor probleme 
de tip educaţional.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- MODALITATE EFICIENTĂ DE 
IMPLICARE A PĂRINȚILOR ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Cosmin-Marius VLAȘCU 

Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Giurgiu 
 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Ele contribuie la adâncirea şi 
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber prezintă unele particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor: 

• participarea copiilor este facultativă;  
• conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor, de condiţiile şi 

posibilităţile de realizare; 
•  formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ; 
• evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea prin 

laudă şi evidenţierea participării; 
În orice tip de activitate extraşcolară, de mică sau mare anvergură, este necesar să antrenăm 

trei factori implicaţi în actul educaţional: 
a) elevii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
b) familia – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicare în organizarea 

activităţilor; 
c) şcoala – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Emoţiile şi bucuriile comune trăite cu prilejul organizării 
acestora contribuie la închegarea colectivului, la întărirea relaţiilor de prietenie între copii, ceea ce 
le demonstrează valenţa educativă. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, excursii, 
vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri, proiecte şi parteneriate 
educaţionale, consultaţii, consiliere, vizionări de filme şi spectacole, activităţi de socializare etc. 

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare diverse ne-au demonstrat dorinţa 
elevilor de a participa la astfel de activităţi, plăcerea de a-şi petrece timpul liber alături de colegii și 
părinții lor, creativitatea de care dau dovadă atunci când li se oferă ocazia, asumarea şi exercitarea 
diferitelor roluri cu multă responsabilitate, implicarea părinţilor, consolidarea relaţiilor între elevi, 
dar şi între şcoală şi familie.  

"Cu părinții de partea noastră nimic nu poate da greș!"- motto de actualitate! 
Este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la 

şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe 
la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să 
uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste 
disponibilitate pentru participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. Oricare ar 
fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar şi 
să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din 
perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, 
pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. 
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În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, 
succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în 
care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE- O NOUĂ PROVOCARE? 
 

Prof. Elena-Veronica VLAȘCU 
Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Giurgiu 

 
Școala este interesată să colaboreze cu familia, să-și facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea sa 

educativă să fie mai profundă și de durată. Colaborarea școlii cu familia este necesară și în vederea 
unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui. 

În convorbirea cu părinții, cadrul didactic trebuie să dovedească mult tact. Să aibă atitudinea 
unui prieten, nu a unui șef care dă ordine. Să fie apropiat, să găsească argumente potrivite și 
temeinice, ca părinții să le accepte fiind convinși de utilitatea lor, dar să nu renunțe la convingerile 
sale dacă acestea sunt bine întemeiate. Cadrul didactic se va interesa de modul cum este respectat 
regimul de zi al copilului, cum este ajutat acesta la învățătură, dacă are create condiții bune de 
pregătire a temelor, cum se comportă copilul față de părinți, frați, bunici, cum se comportă aceștia 
față de el, ce influențe pozitive și negative se exercită asupra lui, cu ce se ocupă în timpul liber, ce 
prieteni are, cum se odihnește ți cum se hrănește, care este starea sănătății lui, ce interese manifestă. 

 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a 
părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar 
au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra 
educaţiei copiilor.  

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. De 
altfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea 
socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului 
şcolar având în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, 
profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe 
care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară.  

 Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea 
stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, 
colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot 
susţine rolul educativ al şcolii dar oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare.  

 Spre a ajuta eficient pe copii, părinții trebuie să țină legătura cu școala, spre a se informa 
despre rezultatele muncii și despre comportarea lor la școală. Unele informații despre aceste situații 
le pot obține părinții prin consultarea carnetului cu note al elevului sau din relatările despre 
activitatea lui la școală și modul cum a fost ea apreciată de profesori, dar mult mai utile sunt 
informațiile pe care le primesc părinții de la cadrele didactice. 

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii, modificarea statutului 
copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educației familiale, progresele 
sociologiei și psihologiei, precum și alte cauze au dus la înțelegerea faptului că orice sistem de 
educație rămâne neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților. Școala capătă 
astfel o misiune suplimentară. Părinţii elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen şi nu 
dispun toţi de aceleaşi mijloace pentru a se implica în mod activ în activităţile şcolii. Cooperarea lor 
cu mediul şcolar trebuie, deci, să ia forme diverse pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor 
lor. Anumiţi părinţi sunt pregătiţi să consacre mai mult timp şi energie pentru participarea la 
activităţi. Unii dintre ei nu sunt disponibili decât în mod punctual şi pot să participe la un eveniment 
special (de exemplu să însoţească grupul de elevi cu ocazia vizitării unui muzeu). Alţii dispun de 
suficient de mult timp liber, energie şi cunoştinţe pentru a putea aduce o contribuţie mai importantă 
şcolii. Unii pot veni în clasă pentru a susţine o expunere pe o anumită temă (legată de locul lor de 
muncă, tradiţiile lor culturale, anumite experienţe de viaţă specifice sau de modul cum îşi petrec 
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timpul liber). Alţii sunt pregătiţi să se implice în animarea unor grupuri de întrajutorare de părinţi, 
care abordează probleme particulare. 

Școala și familia urmăresc același scop educativ- formarea copiilor spre a deveni oameni 
multilateral dezvoltați. Pentru realizarea acestui scop unic este necesară unitatea de acțiune, 
concordanța dintre mijloacele specifice de influențare folosite de aceste două instituții sociale.  

 
Bibliografie: 
 - www.didactic.ro; 
 - www.asociatia-profesorilor.ro; 
- Mircea Agabrian-,,Școala, familie, comunitate”-Editura Intitutul European, 2007. 
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Importanța și rolul serbărilor în grădiniță 
 

Prof. înv. preșcolar Vochița Violeta 
Grădinița P. N. Scoarța, Gorj 

 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din 

intuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită 

cu care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fară îndoială oriunde în 
lume. În furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor 
anumite nuanțe, ce vor îmbogați substanța viitoarei activități individuale și sociale. 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginaţia şi creativitatea fiecărui- copil sau educatoare. Cântând, dansând, recitând , 
interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl 
vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la 
stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. În proiectarea scenariului unei serbări 
trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a 
copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, înca două coordonate 
majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii 
,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Serbările şcolare contribuie 
la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi 
memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. Această formă 
de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. De remarcat faptul că trăirile afective ale 
copiilor sunt mult mai puternice atunci când interpretează anumite roluri, transpunându-se în pielea 
personajelor și devenind adevărați actori. În realizarea serbărilor un rol deosebit de important l-am 
acordat auxiliarelor didactice din cuprinsul cărora, am adaptat, conținutul acestora la 
particularitățile copiilor din grupele pe care le-am condus. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale 
copiilor. 

 Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, lucruri, creează buna dispoziție, 
favorizează dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic și psihic.  

 Importanța lor educativă rezidă în conținutul artistic prezentat precum și în atmosfera 
sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. De asemenea nu trebuie uitat caracterul colectiv al 
acestui gen de activități care conduce la sudarea colectivului de copii, îi învață să trăiască în grup, 
să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea 
pentru arta, pentru frumos.  

 Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală . 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof. Vodislav Maria 
Școala Gimnazială Nr.1, Rovinari 

Jud. Gorj 
 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 
.Acestea se referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă ,într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu 
însufleţire şi dăruire ,la astfel de activităţi . 

 Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară  
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării ,elevii culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic ,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei ,iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 

parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca 

un scop în sine ,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie ,înălţare sufletească 
,plăcere estetică ,satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai 
plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
–pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

 Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev în parte ; 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală ,să le împlinească setea de 
cunoaştere ,să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic ,de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile . 

 Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălului ,aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor ,în modelarea 
sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii ,restabilind şi întărind 
respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 
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Importanţa relaţiei grădiniţă-familie 
 

Voicu Elena 
Scoala Gimnazială Nr. 1 Mîrzăneşti 

 
Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității 

umane a fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare, 
realizat în contextul existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea, 
perpetuarea și progresul societății așa cum o cunoaștem. Astfel, educația nu se raportează doar la 
individ ci la întreaga societate.  

Educația începe de la primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. 
Primul mediu cu care copilul intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației îl 
reprezintă familia. Achizițiile însușite de copil în primii ani de viață în cadrul familiei sunt 
fundamentale pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. Așa cum afirma A.S. Makarenko, unul dintre 
teoreticienii cei mai de seamă ai pedagogiei rusești, un inovator al timpurilor sale, ce a promovat 
încă din anii '20 principii democratice în teoria și practica educațională, ” Familia este un factor 
important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea în fața societății, a 
fericirii lor și a vieții copiilor.” Modelele de comportament oferite de părinți și membrii apropiați 
din familie, precum și climatul socio-afectiv în care se realizează aceste influențe educaționale 
reprezintă primul model social cu influență hotărâtoare asupra modului de comportare și relaționare 
al copiilor în societate.  

Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de 
aceea legătura dintre gradiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral şi armonioasă. 
Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, 

învăţătură şi pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea 
eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal 

de personalitate.  
Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a 

sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în 
educaţia din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din 

familie. Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur. 
Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, 

idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al 
părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi 

comportamental. De la venirea în grădiniţa, educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a 
copiilor şi 

familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, 
organizează colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. 
Stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, 
consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie 
telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la 
portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. 

Când copilul vine pentru prima dată la grădiniţă, apar multe necunoscute atât pentru el, cât şi 
pentru părinţii săi. Dacă, mai ales, nu au avut mai înainte un alt copil la grădiniţă, părinţii pot avea 
multe întrebări de pus. Nu trebuie să ţinem părinţii departe de activităţile grădiniţei. Copiii pe care îi 
pregătim sunt, la urma urmei, copiii lor. Părinţii au dreptul de a lua parte la viaţa copiilor lor şi au, 
de asemenea responsabilităţi în privinţa aceasta. Ei trebuie încurajaţi să viziteze grădiniţa şi trebuie 
făcuţi să se simtă bineveniţi. Sentimentele părinţilor influenţează sentimentele copiilor. Dacă un 
copil îşi vede părinţii bucuroşi că merge la grădiniţă, el va fi bucuros să o frecventeze. În cele din 
urmă, cel care va beneficia cel mai mult de pe urma unei relaţii strânse între părinte şi profesor este 
copilul. 
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  Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii 
evaluatori ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a 
colectivului din care face parte. Dacă familia va fi implicata de la început în programul educative, 
ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar 
implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca 

parte importantă a educaţiei sale. 
Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordonate noi tot ce s-a făcut şi s-a 

realizat în familie. 
 
Bibliografie: 
-Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura „Aramis”,2002; 
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Sărbătorile de iarnă 
Activitate extrașcolară 

 
Voicu Florica 

 
 În graba de a ne trăi viața, de a nu pierde timpul alocat treburilor așa zis importante, uităm de 

faptul că trebuie să trăim. 
Rolul nostru, ca dascăli, este să învățăm copii să respecte tradițiile Sărbătorilor de iarnă și să 

le reamintim părinților acestora că nu este important doar să îi crească ci să le hrănească și sufletul 
cu tot ce este frumos în copilărie. 

Așa cum Magii l-au găsit pe Pruncul nou născut, așa trebuie să găsim și noi bucuria ăn 
sărbători și în tradiții indiferent de vârstă. 

 Printre activitățile extrașcolare propuse elevilor și Comitetului de părinți se numără și câteva 
în care se respectă tradițiile Sărbătorilor de Crăciun. 

România este bogată în tradiții de sărbători, una dintre ele fiind împodobirea bradului cu 
globulețe, beteală și luminițe. Elevii împreună cu dirigintele și alți profesori împodobesc bradul, 
sala de clasă și cântă colide dând startul astfel sărbătorilor de iarnă. 

 Își fac unii altora mici cadouri de Crăciun, primesc covrigi, bomboane, portocale, nuci și tot 
ce se mai găsește prin coșuletele pregătite de diriginte și părinți pregătit pentru ei. 

Un copil așteaptă, indiferent de vârstă, să vină Moș Crăciun. Așa că acesta ar fi foarte frumos 
să vină la mica lor petrecere pentru a completa sărbătoarea. 

Credința în Moș este de fapt speranța în bucurie, în iubire, în binele care vine în viața noastră, 
în Dumnezeu care ne supraveghează pașii și ne ocrotește.  

Copii cred în el la vârste mici dar treptat își pierd asta, devin blazați, văd greutățile prin care 
trec părinții lor, de aceea prin activitățile legate de Sărbătorile de iarnă le mai prelungim puțin 
intrarea în rândurile oamenilor mari. 

Tradițiile se pierd și foarte mulți copii nu mai șiu despre lele dcât din reportajele TV. Mersul 
la colindat cu prietenii, împodobitul bradului, este înlocuit jocurile pe calculatoare, pe tablete și 
telefoane. Chiar și Omul de zăpadă așteaptă să fie redescoperit împreună cu bulgăritul și mersul la 
săniuș. 

 Tehnologia a luat locul jocurilor de iarnă, a bucuriei de a merge prin zăpadă și plăcerii pe 
care o găseam în merele sau gutuile coapte pe sobele bunicilor și a poveșilor spuse de aceștia seara 
la gura sobei în timp ce ne incălzeam picioarele reci de la atâta stat în zăpadă. 

Aceste lucruri s-au pierdut treptat, părinții au uitat copilăria lor în goana nebună a vieții de zi 
cu zi. De aceea este la fel de important să fie implicați în aceste activități alături de copii lor. 
Împodobind bradul odată cu aceștia și cântând colinde redevin copii de altădată și trăiesc toți emoții 
de mult uitate sau nedescoperite încă. 

Părinții redevin copii iar copii lor învată bucuria sărbătorilor de iarnă împreună cu ei. Vor 
pleca acasă mai bogați cu un Crăciun redescoperit și cu dorința de a repeta experiența în propriile 
cămine, impreună. 

Dacă poți să aduci un strop de liniște, de bucurie, de iubire și speranță în sufletul unui copil, 
indiferent de vârsta acestuia, atunci te poți numi un dascăl bun. 

Sărbătorile de iarnă vin impreună cu tot ce este mai bun în sufletul unui om, cu Nașterea 
Mântuitorului, cu speranța în viață, în tot ce ne îndrumă să trăim frumos. 

 În aceste momente învățăm să fim mai buni, mai generoși. Învățăm să dăruim și altora din 
puținul nostru și să iubim oamenii așa cum Mântuitorul ne iubește pe noi toți. 

Putem spune că Sărbătorile de Crăciun sunt Magice! 
Crăciun Fericit! 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 
 

Prof. VORNICU ALINA- TEREZA 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Bacău/ 

G.P.P. ,,Crai Nou” Bacău 
 
“Tot ce n-avem la naștere și de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educație. 
Această educație ne vine de la natură, de la oameni, sau de la lucruri...” 
Jean Jacques Rousseau 
 
Parteneriatul grădiniţă – familie își propune schimbarea mentalităţii părinţilor, a 

atitudinilor și comportamentelor acestora. În proiectul de parteneriat cu părinţii m-am axat pe teme 
de actualitate, de multe ori sugerate de părinți, abordând temele propuse alături de specialiști din 
diverse domenii. Activităţile derulate în cadrul parteneriatului ”Doi Parteneri același scop – 
educarea copiilor” s-au desfășurat atât în sala de clasă sub formă de mese rotunde, lectorate, 
dezbateri, împărtășirea experienţei personale, cât și în afara grădiniței prin participarea la seminarii 
de informare, cursuri și chiar worshop-uri tematice organizate de specialiști în domeniul parenting-
ului.  

O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii a fost identificarea dificultăţilor pe care le 
întâmpină aceștia în comunicarea cu propriii lor copii, precum și mijloace de optimizare a 
comunicării dintre aceștia. Părinţii au fost chestionaţi asupra modului în care comunică cu copilul, 
având scopul de a identifica factorii care distorsionează comunicarea. Chestionarul aplicat a 
constituit o provocare și un prilej de reflecţie pentru părinţi, dar și un punct de pornire pentru 
activităţile următoare. Prezentând rezultatele chestionarului în faţa părinţilor fără a face 
nominalizări, am realizat o optimizare a relaţiilor de comunicare între părinţi și copii prin for-
mularea unor concluzii care au avut menirea de a îndruma preocupările părinţilor în această direcţie: 
părinţii trebuie să fie buni ascultători și să găsească timpul necesar pentru a comunica cu copilul; 
când copilul dorește să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, acordându-i 
atenţia cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare; o slabă comunicare poate crea probleme 
emoţionale, copilul pierzându-și încrederea în adulţi și retrăgându-se într-o lume a sa. 

Un alt aspect pus în discuție a fost relația dintre părinți și modul cum aceasta influențează 
formarea personalităţii copilului. Pentru copil este îngrozitor să audă vocile furioase ale părinţilor 
când unul e contra celuilalt. Este important să-i vadă pe părinţi că își soluţionează diferenţele de 
opinie în mod ponderat. Stările conflictuale în lanţ dintre copil și părinţi sau dintre părinţi îl fac pe 
copil să-i fie teamă, să mintă, să fure, etc.. În aceste cazuri, părinţii nu trebuie să-și reproșeze unul 
altuia deficienţele pe care le au copiii lor, fiindcă ambii părinţi trebuie să colaboreze în educarea lor. 
Anumiţi factori familiali duc la nereușita școlară, cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa de 
supraveghere, interesul redus al părinţilor pentru pregătirea școlară a copiilor, lipsa legăturii 
părinţilor cu școala și starea materială precară. În cadrul familiei întâlnim coabitarea unui număr 
mare de membri, aparţinând mai multor generaţii, cu temperamente și interese diferite, cu atitudini 
și mentalităţi proprii unor diverse niveluri de viaţă și cultură. Orice familie trebuie să se bazeze pe 
afecţiunea mutuală și consens între toţi membrii ei. Unitatea de vederi între bunici și părinţi privind 
educaţia va duce la realizarea și întărirea unităţii lor.  

Relaţia grădiniță-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării copilului. 
Prima zi de școală este cea mai importantă sărbătoare din viaţa copilului și a familiei. Trecerea de la 
joacă la lecţie cere concentrare, eforturi de voinţă și de răbdare din partea copilului. De aceea, este 
bine ca părintele să-i fixeze un program zilnic cu o siestă recreativă sau somn, teme și activităţi 
care-i plac, încă de la grădiniță. Familia are rolul și de a-i educa pe copii pentru viaţă, zilnic să 
frecventeze cursurile grădiniței, pentru a asimila ușor și integral cunoștinţele, să fie mereu punctuali 
la grădiniță, etc.. Să nu uităm, copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care și le iau de regulă din 
familie, din mediul școlar, din lecturi sau din filme. Familia are rol important în formarea și 
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cultivarea deprinderilor de a alege modelul de viaţă, mai mult decât atât, chiar oferindu-i propriul 
model. 

În urma întâlnirilor cu specialiștii în domeniul educației și psihologiei am realizat în cadrul 
parteneriatului educațional și un jurnal cu Sfaturi utile pentru părinți, stabilite de comun acord cu 
aceștia, chiar desprinse din experiența personală. Ideea centrală a acestor îndemnuri a fost 
conștientizarea de către părinți a importanței exemplului personal în educația copiilor, astfel el 
trebuie să-i stimuleze efortul, spontaneitatea, fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine.  

 Să-și cunoască bine copilul, observându-l și antrenându-l de mic în activităţi, ţinând cont 
însă de posibilităţile lui psiho-fizice; 

 Să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care 
să poată experimenta, citi și visa sub supravegherea părinţilor; 

 Să-i permită să se antreneze în activităţile extrașcolare pentru a-și satisface trebuinţele de 
activitate și de cunoaștere; 

 Să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul depus pentru pregătirea școlară și 
timpul afectat pentru activităţile de tip „pasiune”; 

 Să-i ofere modele ale unor tineri și adulţi cunoscuţi care s-au afirmat prin învăţătură și 
comportare demnă; 

 Să continue activitatea educativă din grădiniță, sprijinind concret copilul în depășirea 
dificultăţilor, participând activ sau implicându-se cât mai mult în activitățile școlare și extrașcolare 
organizate în grădiniță; 

Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. O educaţie 
sănătoasă, bazată în special pe dialog, care poate avea loc în orice împrejurare, îl face pe copil să 
devină deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant și tolerant, responsabil, competent, 
demn, împlinit și fericit. Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educarea integrată, printr-
un parteneriat educaţional grădiniță-familie, prin motivare individualizată și pregătirea continuă a 
preșcolarului pentru viaţă. Părinţii trebuie să conștientizeze că singura investiţie de valoare, 
niciodată falimentară pe care familia o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea și 
sufletul acestuia. 
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Parteneriatul şcoală-familie –premisă a unui învăţământ de calitate 
 

Prof. înv. primar Vrăjitoru Irina-Elena 
Şcoala Gimnazială ,,Ieremia Irimescu” Brusturi 

Judeţul Neamţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim că şcoala împreună cu familia constituie principalii factori ai educaţiei pentru copil. De 

aceea, aceste medii trebuie să satisfacă nevoile copilului în viaţa sa personală. Nesatisfacerea lor 
poate conduce la evenimente nedorite. Cercetările au arătat că rata învăţării creşte şi se menţine 
ridicată în situaţiile în care părinţii se implică în sprijinirea educaţiei copiilor. Astfel, vor putea 
aprecia mai bine abilităţile şi aptitudinile copiilor, problemele şi posibilităţile de rezolvare a 
acestora în procesul învăţării. În acelaşi timp, prin activitatea de parteneriat cu părinţii, noi, cadrele 
didactice, ne asigurăm un sprijin în propria activitate. Învăţându-i pe părinţi să se implice în 
dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi copii. Prin cooperare reală 
şi comunicare cu părinţii, şcoala pune bazele unei unităţi de decizie şi acţiune între cei doi factori. 
De asemenea, activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor problemă, a conflictelor posibile şi 
a situaţiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

 Dar, pentru ca acest parteneriat să dea roadele aşteptate, trebuie analizate punctele de vedere 
ale fiecăruia, atitudinea familiei faţă de şcoală şi a şcolii faţă de familie. Nerecunoaşterea de către 
ambele părţi a rolului ce revine celuilalt în formarea copilului exclude din start orice formă de 
colaborare eficientă. Se poate spune că ambele instanţe educative, familie şi şcoală, doresc 
multiplicarea şi diversificarea legăturilor, dar acest fapt necesită efort din partea ambelor părţi. 

Şcoala trebuie să sensibilizeze familiile într-o manieră respectuoasă şi adecvată, reducând 
astfel neîncrederea şi depăşind barierele educaţionale sau culturale. De obicei nu lipsa de interes 
este cea care determină neimplicarea părinţilor în educarea copiilor-adesea există bariere autentice 
care blochează drumul. 

Iată cele mai frecvente bariere invocate de părinţi şi câteva soluţii pentru a-i ajuta pe aceştia 
să le depăşească:  

 1. TIMPUL 
 BARIERA: E dificil pentru părinţi să găsească timp suficient pentru a participa la şedinţe sau 

la alte întâlniri şi activităţi. Acestea fiind adesea programate cu rigiditate la ore care nu convin. 
SOLUŢIA: Să fim flexibili în programarea întâlnirilor şi evenimentelor. Să facem dintr-o 

întâlnire ocazională un forum pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor părinţilor care muncesc. 
 2. LIPSA DE APRECIERE 
BARIERA: Unii părinţi nu sunt siguri dacă au sau nu ceva de valoare cu care să contribuie. 

Se simt intimidaţi de director, de profesori. Probabil că aceşti părinţi au avut experienţe neplăcute 
când erau la şcoală sau au o educaţie limitată. 

SOLUŢIA: Facem o primire personală părinţilor care par retraşi sau stingheri. Aflăm care 
sunt interesele şi abilităţile lor. Fiecare părinte are ceva de oferit. 

 3. NU ŞTIU CUM SĂ CONTRIBUIE  
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BARIERA: Unii părinţi simt că au unele abilităţi dar nu ştiu cum să le folosească pentru a 
ajuta şcoala. 

SOLUŢIA: Nu aşteptăm ca părinţii să ofere ajutor. Iniţiem o vânătoare de talente, după care 
putem să ne gândim cum să folosim aceste talente ale părinţilor. 

 4. NEÎNŢELEGEREA SISTEMULUI 
BARIERA: Mulţi părinţi nu înţeleg sistemul sau nu cunosc căile prin care pot să se implice în 

şcolile copiilor lor. 
SOLUŢIA: Contribuim la întocmirea unei broşuri sau a unui pliant care să includă reguli, 

proceduri, răspunsurile la întrebările cele mai frecvente. 
 5. SENTIMENTUL CĂ PĂRINŢII NU SUNT DORIŢI ÎN ŞCOALĂ 
 BARIERA: Părinţii pot simţi că nu sunt bine primiţi în şcoală. Mulţi părinţi au întâlnit un 

director sau un profesor care transmitea mesajul ,, părinţii să nu se bage ”.  
SOLUŢIA: Declanşăm instruirea privind implicarea părinţilor pentru tot personalul şcolii. Ne 

asigurăm că părinţii sunt doriţi la şcoală în orice moment al zilei. Punem pancarte ,, Bine aţi venit!”. 
 6. ÎNTÂLNIRILE PLICTISITOARE 
BARIERA: Nimănui nu-i place să piardă timp valoros pentru a veni la întâlnirile plictisitoare 

sau la care nu sunt reflectate nevoile sale. 
SOLUŢIA. Ne asigurăm că există un scop pentru întâlnire şi că acesta reflectă nevoile tuturor. 

Îi rugăm pe participanţi să identifice programe pe care ar dori să le desfăşoare. Ne străduim să 
facem întâlnirile cât mai atrăgătoare. 

Deci, şcoala poate şi chiar joacă un rol important în întărirea interdependenţelor şcoală-
familie. Părinţii se întorc către această instituţie specializată pentru a fi îndrumaţi. Când cadrele 
didactice şi conducerea sunt dornici să-i atragă pe părinţi, atunci rezultatele copiilor se 
îmbunătăţesc.  
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Magia sărbătorilor de iarnă, un izvor de datini şi obiceiuri! 
 

Prof. Vulpe Veronica Școala Gimnaziala Crușeț 
 

 Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi daruim multă iubire şi căldură sufletească.  

 Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în 
realizări artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată 
sunt doar câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai 
spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. În această perioadă, copiii, care ţin locul 
păstorilor şi magilor, cetele de colindători sfidează intemperiile vremii din dragoste pentru misiunea 
încredinţată lor pentru a duce , mai departe, această misiune din generaţie în generaţie. 

 Bucuria tradițiilor și obiceiurilor din luna decembrie, respectiv împodobirea bradului de 
Crăciun cu ghirlande de beteală sclipitoare, cu artificiile de tot felul, cu steluțe colorate, alături de 
cadourile pentru cei dragi completează festinul sărbătorilor de iarnă. Majoritatea ţărilor europene 
serbează Crăciunul şi Anul Nou , dar fiecare în felul ei , cu tradiţii specifice. Peste tot însă copiii 
sunt aceia pentru care minunile de Crăciun apar din cer, iar îngerii îi ţin în braţe şi îi veghează. 
Cunoaşterea şi practicarea obiceiurilor străbune de către copii contribuie la clarificarea raportului 
dintre individ, colectivitate şi tradiţie, contribuie la păstrarea nealterată a unui măreţ tezaur de 
spiritualitate creştină. piritul sarbatorilor de iarna era deja in sufletul copiilor.. Chiar daca vremurile 
au evoluat si dorintele copiilor au devenit tot mai complicate, totusi aceeasi bucurie, acelasi spirit al 
sarbatorii exista in sufletul si privirea oricarui copil. Spiritul sarbatorii inseamna in primul rand 
familie. Este perioada din an in care familia petrece cel mai mult timp impreuna, se redescopera, 
comunica si se bucura reciproc de prezenta tuturor. 

Majoritatea activitatilor care se desfasoara in aceasta luna, in special etapa premergatoare 
Craciunului si Anului Nou presupune o munca de echipa, insa atentie, nu o corvoada. Ci daca ne 
gandim ca rezultatul acestor activitati este o perioda mirifica, atunci rezultatu l acopera orice efort. 

 Insa care este momentul decisiv care ne ajuta sa intram in spiritul sarbatorii definitiv? 
Zapada. Craciunul fara zapada parca nu ar fi Craciun. 

Patura alba de omat care se asterne uniform peste peisaj declanseaza „fiesta”. Apoi esentiala 
este vacanta de la scoala, concediul de la serviciu, astfel ca avem timp liber pentru a savura fiecare 
moment. 

Așa ca daca sunteți copii lasați laptopurile si jocurile pe calculator si TV si in momentul in 
care cad primii fulgi de zapada si ieșiți afara si savurați fiecare moment. Intipariți-va in minte 
mirosul zapezii, adierea rece pe obraji, memora 

ți aceste clipe deoarece va vor urmari toata viața si pe masura ce veți crește va vor ajuta sa 
iubiți și mai mult aceasta perioada frumoasa al anului. Și nu uitați: intocmiti lista pentru Moș 
Craciun, asta daca ați fost cuminți. 

Daca ești adult nu inseamna că spiritul sărbatorii nu te emoționeaza la fel de mult ca și pe un 
copil. Românul ca bun creștin aşteaptă, casă şi în familie sărbătoarea de Crăciun cu bunătăţi şi 
mâncăruri tradiţionale, dar şi cu mirosul proapăt de cozonaci. Ca bun creștin, românul nu îşi poațe 
scoate din obiceiuri și tradiții, indiferent de greutățile şi criza prin care trece căldura şi magia 
Sărbătorilor de iarnă. Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al 
păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim mai multă iubire şi mai multă 
căldură sufletească. 

 Trăim nopţi pline de vise şi speranţe asemenea sufletului neprihănit de copil. Iarna este 
anotimpul magic plin de imaginaţie, linişte şi frumuseţe. Aceasta este Magia care trebuie trăită din 
plin. Iarna este deopotrivă sobră, plină de privaţiuni, însă și de provocări şi multă iubire. Sărbătorile 
acestui anotimp sunt cele mai spectaculoase şi prefigurează parcă dragostea pentru semeni. 
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 . Bun venit în anotimpul cadourilor unde vom reîntâlni, poveşti de iarnă şi de Crăciun, tradiţii 
şi obiceuri ce trebuie descoperite.Să ne lăsăm cuprinşi de de atmosfera inedită sărbătorilor alături de 
toţi cei dragi. 

. Forfota şi imaginea consumeristă de azi a sărbătorii cheamă la o straşnică îmbrățișare a 
tradiţiilor ortodoxe, spre împlinirea şi dăinuirea lor, dar fără a uita că dincolo de gest şi de atitudine 
e mai important resortul care le dă viaţă acestora. Mulți oameni postesc, trec pragul bisericii, cântă 
sau ascultă cu drag colinde, dar uneori prea în grabă. Parcă totuși ceva s-a schimbat… „Câte ceva, 
totuşi, s-a schimbat, sau cel puţin asta este percepţia mea când îmi aduc aminte de zilele acelea din 
copilăria satului meu. O scânteiere luminoasă învăluia acele zile de Ajun şi o stare de jubilaţie 
netrăită ne stăpânea. A trecut de atunci o veşnicie. La Cruset, ca peste tot în România de Ajun, 
preotul şi colindatorii umblă din casă în casă ca odinioară și Versetele sunt aceleaşi.. Lipsesc, sau 
mi se pare mie, înfiorarea şi emoţia de altădată a credincioşilor si mai ales a acelor mici, care sunt 
preocupati de alta lume plina de personaje complexe dar artificiale. 

Magia sărbătorilor de iarnă şi noul an să vă aducă culori aprinse, emoţii intense, dorinţe 
împlinite, prosperitate, realizări profesionale şi personale! La mulţi ani! 
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Implicarea părinţilor în activităţile educative  
desfăşurate în învăţământul preşcolar 

 
Prof. Vulpeș Ioana 

Liceul Tehnologic “Dacia” Caransebeș 
 
 Educatia este o acţiune socială care se desfăşoară întru-un cadru instituţionalizat şi nu numai. 

În categoria factorilor educaţionali putem include şcoala, familia, instituţiile cultural-educative, 
mijloacele mass-media. Atunci când copilul este integrat într-unul din aceste medii, asupra sa se vor 
exercita diverse influenţe educative. Nu trebuie pierdut din vedere că mediul familial este universul 
natural al celor mici, este primul cadru de socializare al lor şi nevoia sprijinirii părinţilor în educaţie 
este presantă. Copilul, la început, îşi petrece cea mai mare parte a timpului în familie. Legătura 
dintre copil şi cei din casa sa este extrem de puternică. Familia e scena principală din viaţa 
copilului; e nucleul social în care până la o anumită vârstă se reflectă întreaga viaţă socială.Totuşi, 
uşor, uşor, influenţa educaţională a grădiniţei creşte în intensitate, până ce devine dominantă. 
Copilul acum se dezvoltă într-un alt mediu, dar absorbţia lui în instituţia preşcolară i-a solicitat toate 
posibilităţile de adaptare. Munca educatoarei trebuie să fie continuată, susţinută şi întărită de 
familie. Atmosfera creeată aici, dar şi exemplul personal ajută ca valorile morale precum cinstea, 
omenia, sinceritatea, demnitatea, să fie „receptate” de cei mici zi de zi. Părinţii, bunicii, fraţii oferă 
modele care vor fi asimilate prin imitaţie. 

Educaţia este ceea ce desăvârşeşte fiinţa umană: „omul nu poate deveni om decât prin 
educaţie”, spunea Emanuel Kant, educaţie pe care copilul o primeşte, desigur, în familie, în 
grădiniţă, în şcoală şi, apoi, de la comunitate. Pe cele două trepte existente în interiorul segmentului 
preşcolar (nivelul 3-5 ani şi nivelul 6 ani), grădiniţa urmăreşte pregătirea copiilor atât pentru şcoală 
cât şi pentru viaţa viitoare. Dacă grădiniţa are rolul să ridice copilul la nivelul cerinţelor şcolii, 
acesteia din urmă îi revine rolul să preia şi să dezvolte cu eficienţă toate achiziţiile copiilor cu care 
vin de la grădiniţă. Rezultă că grădinţa şi şcoala, respectiv educatoarea, învăţătorul si profesorul 
sunt principalii factori educaţionali în scopul realizării unităţii de măsuri şi cerinţe educative menite 
să contribuie la integrarea socioşcolară a copiilor. În grădiniţa, parteneriatul grădiniţă-şcoală se 
desfăşoară prin activităţi comune educatoare - învătători, la nivelul comisiilor metodice şi a 
cercurilor pedagogice şi prin activităţi pe bază de protocol de parteneriat între grupa de preşcolari şi 
educatoare pe de o parte şi între clasa de elevi şi învăţătoare pe de altă parte. Colaborarea grădiniţă - 
şcoală îmbracă forme şi conţinuturi diferite: - masă - rotundă educatoare -învăţători; - referate şi 
dezbateri metodice pe teme de specialitate; - lecţii demonstrative în cadrul comisiilor metodice, a 
cercurilor pedagogice; - vizite de familiarizare a preşcolarilor cu mediul şcolar; - participarea 
educatoarelor la Serbarea Abecedarului; - alte activităţi exracurriculare comune (Săpămâna 
Educaţiei Globale, Şcoala Altfel, proiecte etc.).      În condiţiile intrării în şcoală la vârsta 
de 6 ani, relaţia grădiniţă - familie - şcoală va căpăta noi dimensiuni, părinţilor, revenindu-le un rol 
deosebit în educarea copiilor şi pregătirea acestora pentru şcoală. Atât pentru părinţi, cât şi pentru 
copii, trecerea de la grădiniţă la şcoală este un pas dificil. La grădiniţă, copiii sunt încurajaţi să se 
manifeste liber, se respectă plăcerea copiilor pentru ceea ce doresc să facă, educatoarea este atentă 
cu fiecare şi-i înţelege. Şcoala însă, având obiective mai precise, este mai riguroasă în respectarea 
programului şi a cerinţelor didactice. Ea are aşteptări clare privind ce anume trebuie să ştie copilul 
să facă atunci când intră în şcoală. Dar aceste aşteptări trebuie să fie împărtăşite educatoarelor şi 
părinţilor, pentru ca pregătirea copiilor în vederea debutului şcolar să se petreacă în timp, să fie bine 
gândită şi proiectată.  
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Serbările școlare – modalitate de creștere a increderii in sine 
 

Prof. Watzlawek Florentina 
Colegiul Național Pedagogic ȘTEFAN ODOBLEJA 

Drobeta Turnu Severin 
 
COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm 

neîntrerupt pentru asta, părinţi şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 

Un real parteneriat între şcoală şi familie nu este un formular completat pe o coală de hârtie 
semnat de părinte, diriginte și director, ci constituie efectiv relaţia activă, de implicare de toate 
părțile, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care 
beneficiarul este COPILUL. 

Serbările / evenimentele şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în 
activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, 
pentru că oferă elevilor prilejul de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, uneori ceea ce 
au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar, alteori idei creative despre o sărbătoare , despre 
un moment de comemorare al școlii/ clasei/ comunității sau de ce nu , o creație proprie a unui grup 
de elevi . Pot face referire aici, de exemplu, la activitățile de tip non-formal, in care la teatru forum, 
elevii compun propria lor piesă , o interpretează și propun auditoriului modificări și implicare in 
reinterpretarea creației.  

Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

La vârste mici sau mari, cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de 
teatru reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de 
afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare 
şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a 
colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii 
inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau 
mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să fie inițiate momente interactive 
părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii, fie le cunosc, fie le 
învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la întărirea și pozitivarea relaţiilor dintre copii şi 
părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Familia și școala reprezintă elementele cheie care influențează formarea și dezvoltarea 
personalității copilului. Astfel, colaborarea dintre acești doi piloni este crucială în dezvoltarea unui 
proces de educație mai bună pentru copii. În condițiile în care foarte mulți părinți sunt plecați peste 
hotare, iar copiii rămân în grija bunicilor, rudelor sau chiar a vecinilor, procesul de educație și 
instruire este semnificativ afectat. Mai mult, se pune accent pe valorile materiale, și nu cele 
educative, interpersonale. Așa că, organizarea unor activități extrașcolare atractive și implicarea 
elevilor aflați in astfel de situații, vor crea un cadru optim pentru petrecerea timpului liber, pentru o 
bună relaționare, pentru creșterea încrederii in sine, pentru dezvoltarea abilităților, dar mai ales a 
aptitudinilor și talentelor pe care ei și le descoperă .  

Transferul afectiv care se produce in timpul repetițiilor si mai ales in timpul serbărilor, 
conduce la o stare de spirit deosebita, care conferă încredere înaltă și o imagine de sine, care pot 
influența in mod evident parcursul educațional in perioada următoare a elevului . Si asta cu atât mai 
mult, cu cât tehnologia actuală este prieten de nădejde și îi aduce aproape pe cei plecați, serbarea 
fiind urmărită live sau înregistrată . 
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Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 
 

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 
G.P.N.BICHIGIU 

PROF.INV.PRESCOLAR,ZAGREAN MARIA 
 
 Parintii sunt beneficiari directi in procesul educativ si modul lor de implicare in educatia 

propriilor copii reprezinta elementul de stabilitate si continuitate in evolutia propriilor copii,pe 
masura ce acestia avanseaza in cicluri de invatamant,pana la integrarea completa a lor in societate si 
in campul muncii.  

 Parteneriatul gradinita-familie se refera la construirea unor relatii pozitive intre familie si 
gradinita,aceasta uniune ducand la un efect benefic asupra copiilor,atunci cand acestia vad 
educatoarea sfatuindu-se cu parintii. 

 Parintii prescolarilor au nevoie de informatii de baza referitoare la copilul lor.Se vor 
identifica problemele copilului si se va trece la rezolvarea acestora atat de catre educatoare cat si de 
catre parinti.Educatoarea va sugera acestora modul in care isi pot ajuta copiii acasa,oferindu-le 
copiilor sprijin in invatare. 

 Gradinita ofera o gama diversa de posibilitati de comunicare: 
• Discutii zilnice 
• In cadrul sedintelor de consiliere parentala realizate o data pe saptamana si o data pe luna 

la o sedinta,la care se insista pe necesitatea prezentei lor pentru a-si exprima punctul de vedere 
pentru discutarea problemelor esentiale. 

• Prin folosirea proiectelor tematice in care li se solicita direct ajutorul. 
• In cadrul unor actiuni extracurriculare realizate impreuna cu prescolarii,gen 

serbari,excursii. 
• In activitatile din proiectele de parteneriat incheiate cu familia. 
Daca discutiile zilnice asigura,la modul general,informarea constanta asupra activitatilor 

copiilor,consilierea parentala ajuta parintii sa inteleaga importanta rolului lor in viata propriului 
copil si ii indruma cum sa isi exercite atributiile de parinte in mediul familial,cat si atributiile de 
membru principal al procesului educativ. 

 Parteneriatul dintre gradinita si familie cunoaste numeroase forme in care activitatea propusa 
conduce la cresterea si educarea copilului prin armonizarea celor doi factori 
educativi:serbari,excursii,sedinte cu parintii,afisarea diverselor materiale pe teme de educatie,in 
special materiale care arata activitatea copiilor. 

 Prezenta parintilor in cadru non-formal ,in excursii,serbari,vizite ofera un climat afectiv 
placut,se traiesc emotii pozitive,se formeaza noi legaturi si se mareste coeziunea colectivului de 
parinti.Majoritatea actiunilor de acest fel sunt distractive sau relaxante,devin experiente noi si 
captivante pentru toti cei implicati.Si daca sunt astfel resimtite,participantii vor fi dornici sa repete 
astfel de experiente. 

 Cu ocazia serbarilor se implica copiii prescolari,parintii si educatorii.Serbarile se tin din 
diferite motive:cu ocazia sarbatorilor religioase,istorice sau din cadrul comunitatii si indeplinesc 
rolul de a ajuta la consolidarea relatiilor dintre prescolari,parinti si educatori. 

 Serbarea este un mijloc de evaluare a integrarii copilului mic in gradinita.  
 Obiectiv:Formarea deprinderilor si practicilor de parteneriat in relatiile dintre copil, familie si 

educatoare. 
 Familia participa benevol la serbarile desfasurate in gradinita,dar are obligatia de a contribui 

la asigurarea bunului mers al parteneriatului si al materialului utilizat.De asemenea, parintii sunt 
invitati sa imprumute sau sa cumpere carti de specialitate pentru a le folosi acasa sau la gradinita in 
folosul copilului. 

 Indatorirea educatoarei in cadrul parteneriatului este sa cunoasca fiecare copil,in vederea 
integrarii scolare si sociale,sa consilieze problemele care se ivesc in educarea copiilor,sa indemne la 
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lectura/studiu ,familiile copiilor prin indemnul celor de la Ovidiu.ro de a citi cel putin 20 minute 
copilului. 

 Convingerea educatorului este ca ,impreuna cu familia copilului ,urmarind scopuri/obiective 
comune,gradinita reuseste sa contureze personalitatea omului in devenire,in cele mai optimiste 
culori. 

 Noi adultii,sa nu uitam niciodata faptul ca trebuie sa ne plecam fruntile in fata maretiei 
copilului si sa intelegem ca in bratele lui doarme viitorul insusi! 

In concluzie,putem spune ca reusita privind evolutia copiilor depinde de colaborarea dintre cei 
doi factori educationali de baza:gradinita si familia.Cu un asemenea parteneriat se deschid portile 
succesului educational. 

 
Bibliografie: 
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Serbarea de Crăciun , activitate extracurriculară în parteneriat cu părinții 
 

Prof. Zaharia Gabriela Nicoleta 
Gradinita cu program prelungit Lumea copiilor nr 25 Brasov 

 
Crăciunul este sărbătoarea familiei, a căldurii din suflet , a liniștii, a recunoștinței, a darului. 

Este momentul când nașterea Mântuitorului ne aduce mai aproape de emoție şi bucurie. 
La grupele mari putem recrea atmosfera de Crăciun alegând ca formă de desfășurare fie o 

șezătoare , aducând în viața copiilor parfumul tradițiilor şi obiceiurilor de odinioară, fie o scenetă cu 
conținut religios. 

Un rol important îl are alegerea tematicii serbării , aceasta trebuind a fi adaptată nivelului de 
înțelegere şi particularităților de vârstă ale copiilor. 

Atunci când alegem o șezătoare vom avea în vedere faptul că cei mici nu sunt familiarizați cu 
viața satului astfel încât i-am putea introduce în atmosfera specifica prin vizionarea unor emisiuni 
cu tematica folclorică sau am putea merge într-o vizită la muzeul de etnografie şi folclor. 

Vom alege în alcătuirea programului poezii şi cântece din folclorul copiilor ca de exemplu: 
„Ieşi soare/ Din închisoare / Că te tai / C-un mai, / C-un pai, /Cu sabia lui Mihai.” sau „Dura,dura 
cu căruţa / Pân-la lelea Măriuţa, / Măriuţa nu-i acasă, /Numai fata cea frumoasă”, cântece cum ar 
fi: „Mi-a zis mama ca mi-o da”, „Nea Alecu” , „Coborâi din deal in vale””, „Când vii bade, în 
şezătoare” etc.  

 Dansurile populare : Hora , Alunelul , Brașoveanca , Tărăşelul , Baraboiul , chiar adaptări 
pentru copii ale unor dansuri mai complexe ca Ciuleandra sau Căluşul, dau dinamică şi culoare 
serbărilor , fiind o reţeta sigură de succes atât în captarea atenţiei spectatorilor adulţi cât şi a celor 
mici. Momentul dansului este unul al entuziasmului, al energiei, al bunei dispoziţii şi al antrenului. 

Ghicitorile , proverbele, zicatorile , glumele sunt elemente specifice unei şezatori din viaţa 
satului românesc, românului plăcându-i să satirizeze diferite defecte sau aspecte mai puţin 
favorabile ale personalităţii umane. Astfel nepriceperea în gospodărie poate fi satirizata prin 
prezentarea urmatoare: 

” - Tare-aş vrea şi eu să cos 
Însă acul e ţepos 
Uite-mi pun un degetar 
Însă totul e-n zadar.” Sau  
 
„Astă fată se mărită 
Si nu ştie face pită 
C-a făcut o data opt 
Si niciuna nu s-a copt” 
Jocurile erau nelipsite în şezătorile satului românesc şi reprezentau momentele în care se 

realiza socializarea tinerilor satului. Astfel de jocuri pot fi : Fusul ( fetele stau aşezate în cerc şi 
plimbă un fus de la una la alta prin spate, iar băiatul aflat în mijlocul cercului , când se dă semnalul, 
trebuie să ghicească la care fată este fusul) , Pietricica ( joc în perechi: fată-băiat) , Maţele încurcate, 
etc. Copiii iubesc jocul , acesta dând ritm şi veselie serbării. 

Decorarea sălii de grupă folosind obiecte tradiţionale , ștergare, coșuri cu covrigi, colaci, nuci 
și mere, precum și costumele populare îmbogățesc și dau un farmec aparte șezătorii . 

Activitățile extracurriculare au un rol formativ-educativ de necontestat, iar succesul lor 
depinde în mare măsură de inspirația și munca anterioară depusă la grupa de copii. Serbarile sunt un 
moment de evaluare al cunoştinţelor , de dezvoltare personală prin situaţiile sociale cărora copilul le 
face faţă şi în urma aprecierii de către public prin aplauze, imaginea si stima de sine a acestuia 
înregistreaza o creştere . 

Orice serbare este o sărbătoare pentru copii , profesori şi nu în ultimul rând pentru părinţi. 
Acestea reprezintă o trecere de la cunoşterea artelor la practicarea lor si reprezinta o modaltate de 
creaţie a copiilor cât si a profesorilor/ educatorilor care le concep sau le propun ca scenariu.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

Zaharia Lacramioara Elena 
 
 Se apropie Sarbatorile si, odata cu ele, ne gandim la cadouri, la Mos Craciun, la momentele 

petrecute alaturi de familie si de cei dragi. 
Odata cu bucuria Sarbatorilor de iarna vine si luna cadourilor in care toti ne vom bucura de 

atentia celor din jur, de evenimente dedicate acestor Sarbatori si de multe, multe cadouri. 
Poate ca unii dintre noi isi doresc anumite lucruri de Sarbatori: de la lucruri marunte cum sunt 

podoabele de Craciun, jucariile, dulciurile, instrumentele muzicale, echipament foto sau 
echipamente sportive pentru cei pasionati, la lucruri mai mari cum sunt o casa sau o masina. 

Altii isi doresc in schimb sa traiasca spiritul Craciunului asa cum il stiau de cand erau mici: 
alaturi de cei dragi, la gura sobei, inconjurati de bucurie, de copii, bucurandu-se de cozonacii abia 
scosi din cuptor. 

Despre Craciun se spune ca este cea mai frumoasa sarbatoare a anului, indiferent de locul in 
care petreci. 

Poti alege sa-ti petreci Craciunul acasa alaturi de familie sau poate intr-o alta tara, alaturi de 
prieteni, pentru a descoperi traditiile si obiceiurile de acolo. 

Si daca tot vorbim despre traditii si obiceiuri, m-am gandit ca ar fi interesant sa stii cate ceva 
despre Sarbatorile de iarna. 

Luna cadourilor incepe cu sarbatoarea Sfantului Nicolae. Se spune ca in noaptea de 5 spre 6 
decembrie, Mos Nicolae pune in ghetute cadouri pentru copiii ce au fost cuminti de-a lungul anului. 
Pentru cei ce nu au ascultat de parinti si au facut numai boacane, Mos Nicolae are pregatita cate o 
nuielusa. 

Urmeaza apoi, spre sfarsitul lunii decembrie, Craciunul. Craciunul este atat o sarbatoare 
religioasa cat si o sarbatoare a copiiilor, o sarbatoare ce se confunda cu voia buna si cu caldura unui 
camin Craciunul este ziua in care s-a nascut Iisus Hristos si este o sarbatoare aparte. In ajunul 
Craciunului exista obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cantece traditionale formate din 
urari de bine si belsug pentru toti cei ce le asculta. 

Colinde precum “O ce veste minunata”, “Domn, domn sa-naltam” sunt cunoscute de noi toti. 
Nu-i asa ca si tu mergeai cu colindul cand erai mic? Eu am atatea amintiri frumoase din copilarie! 
In seara de 23 decembrie ma intalneam cu toti prietenii de pe la bunici si mergeam impreuna la 
colindat. In fiecare an era o experienta unica! 

Mi-ar place sa petrec la un moment dat perioada Craciunului undeva la tara, unde stiu ca 
traditiile au ramas mult mai vii decat le avem noi in orase. 

Pe langa colinde, inainte de Craciun este perioada impodobirii caselor, a bradului de Craciun 
si a pregatirilor mesei bogate. Se stie ca pe orice masa de Craciun trebuie sa se afle sarmalele, 
friptura de porc, piftia, cozonacul si alte mancaruri traditionale. Toate acestea sunt pregatite cu mult 
drag pentru ziua de Craciun, zi in care se va sarbatori in primul rand alaturi de familie si abia apoi 
alaturi de prieteni. 

In ziua de Craciun, revin colindele, de data aceasta copiii cantand “Steaua”. Prin acest colind, 
ei anunta venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Craciunul reprezinta nasterea lui Iisus Hristos si 
este un moment pe care il sarbatorim cu bucurie in fiecare an. 

Fiecare tara are traditiile sale de Craciun, insa eu m-am obisnuit cu traditiile din Romania. Mi-
ar placea sa cunosc si alte traditii si obiceiuri poate din tari indepartate, insa Craciunul va fi 
intotdeauna pentru mine asa cum il stiu de cand eram mica: impodobind bradul, cantand colinde, 
razand, ascunzandu-ma dupa pat si pandindu-l pe Mos Craciun. 

In prezent a intra in spiritul sarbatorilor este mult mai usor. Reclamele la TV devin tematice, 
aproape in orice reclama Mos Craciun este un lait motiv, incepand de la debutul lunii decembrie pe 
majoritatea posturilor TV si in salile de cinema majoritatea filmelor, inclusiv cele animate au ca si 
principal subiect Craciunul, Mos Craciun, etc. Filme care nu s-au demodat de a lungul timpului inca 
fac audiente. De exemplu seria „Singur acasa”, o serie al anilor 1990 inca atrage in fata ecranului 
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milioane de telespectatori an de an. „Poveste de Craciun”, o poveste clasica bazata pe romanul scris 
de Charles Dickens, a revenit in atentia spectatorilor cu ajutorul noi tehnologii, 3D. Nu ai cum sa nu 
simti pulsul sarbatorilor privind aceste filme. 

Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de 
emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul e 
aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te 
gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul 
uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii 
proprii. Dar mai mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de 
ani. 

Bradul de Crăciun 
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului. Împodobitul acestuia este cel mai 

îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este împodobit 
de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt puse cadourile), magie (se spune că 
Moş Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este mereu 
verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă! 

Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe, ghirlande colorate, oameni de 
zăpadă, steluţe şi fulgi, toate te vor ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare. 

Steluţa 
Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, 

iar pe vremuri multe dintre constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca 
divinităţi. Evreii din vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui David ca simbol religios, iar 
steaua de Crăciun în cinci colţuri ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea 
Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale realizării unor ţeluri măreţe. 

Colindele 
Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi, 

merg din casă în casă să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti colindători, 
pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce 
colindătorii termină de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi colaci. Nucul 
simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi bogăţie. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof.Zaharia Nicoleta 
 
Educația începe din primele zile de viață și este continuată de-a lungul întregii existențe. 

Primii pedagogi sunt părinții. De la ei, copiii dobândesc primele deprinderi și întâile noțiuni. Dacă 
inițial pare o relație de pură dependență, legătura părinte-copil se transformă într-una de 
interdependență. Ambii parteneri învață prin descoperire elemente noi. Începând cu primii ani de 
învățământ preșcolar, părinții sunt implicați și în parteneriatul cu școala. Dincolo de aspectul 
legislativ care acordă părinților anumite drepturi, acest parteneriat are o finalitate constructivă 
pentru toți cei implicați: părinți, copii, cadre didactice. 

Prin comunicare, pot fi trecute barierele culturale, sociale, materiale, psihologice, astfel încât 
elevii să conștientizeze faptul că procesul educativ nu este realizat doar în mediul școlar, ci că 
acesta este complementar celui început în familie. Implicarea părinților în diferite activități 
educative are rolul de a –i motiva pe elevi, de a completa ”portretul ”elevului, de a identifica 
eventualele aspecte care alimentează neîncrederea, frica sau violența. Simplele ședințe cu părinții 
sau vizitele la domiciliu sunt insuficiente pentru o cunoaștere completă a elevului. De exemplu, 
implicarea părinților în activitățile cultural-artistice și sportive, în organizarea expozițiilor, 
serbărilor, excursiilor școlare sunt constructive. Fiecare membru al parteneriatului (elev, părinte, 
cadru didactic) este obligat să renunțe la atitudinea protocolară, are loc familiarizarea și, implicit, 
identificarea elementelor pozitive și a celor negative. Evident, comunicare cu părinții poate fi un 
adevărat test și pentru cadre didactice și pentru părinți. Răbdarea, profesionalismul, sinceritatea sunt 
aspecte care garantează promovarea acestui test. Îmi amintesc, de exemplu, de prima experiență de 
acest gen: aveam emoții, deoarece îmi creasem o mulțime de scenarii în care mă gândeam la 
posibilele reacții ale părinților. Conștientizam existența barierelor de ordin social, cultural, 
religios…A fost un moment emoționant la început, apoi totul a intrat pe făgașul normal. Părinții au 
acceptat repede rolul de parteneri în prezentarea obiceiurilor din zona rurală…Era un alt tip de 
comunicare, total diferit de cel din mediul familial; copiii au descoperit faptul că pot identifica în 
părinții lor adevărați parteneri în actul educativ; în plus, gestica, limbajul marcate de normalitate și 
lipsite de etichetă au diminuat distanța existentă în ecuația familie-școală. 

Desigur, există situații în care empatia nu funcționează și atunci se impune identificarea fie de 
către cadrul didactic, fie de către părinte (de ce nu?!) a acelor elemente perturbatoare. Educația nu 
se rezumă doar la informație sau la formarea unor depinderi, ea implică și orientarea școlară și 
profesională. Fără părtinire, atât cadrul didactic cât și părintele trebuie să conștientizeze plusurile și 
minusurile elevului, calitățile acestuia, astfel încât să-l consilieze corect în alegerea meseriei. Este 
important ca fiecare membru al parteneriatului să aibă in vedere valorificarea abilităților de 
comunicare, de asumare a responsabilităților, de identificare a pasiunilor și totul într-un mod 
obiectiv. 

Consider că un parteneriat părinte-școală este inerent activității educative: fiecare membru al 
acestei ecuații se află în ipostaza de pedagog și de elev; toți învățăm, educăm și ne autoeducăm. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Prof. înv. primar, Zaim Georgeta 
Școala Gimnazială Filipești 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Participarea activă a părinților în viața 
școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai 
bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă 
responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 
copilului. Un profesor dacă vrea să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care 
îl realizează la clasă să aibă continuitate. Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  

 - transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  
 - dezvoltarea autonomiei copilului;  
 - transmiterea de cunoștințe (familia transmite copilului modalități de învățare, completează 

cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  
 - învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 

curățenie, mici responsabilități familiare și școlare).  
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre 
grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare. Serbările 
au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând prin conținutul lor, transmit un 
anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru realizarea unui 
scop comun, reușita serbarii. Încordarea gradată din momentul pregătirii serbarilor culminează în 
ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, pregătirea și 
participarea la serbari este acțiunea în care copilul se obișnuiește să trăiască în colectiv, să se 
debaraseze de timiditate. 

 Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de 
plăcere, bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările școlare am pornit de la ideea 
că nu există un alt element artistic care să poată fi aplicat multilateral în ansamblul procesului 
educațional ca serbările școlare. Pentru copii ele reprezintă o distracție veselă, plăcută, iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi manunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg de repetiții. 
Învățând copiii să desfașoare "Serbarea pomului de iarnă," îi implicăm în interpretarea unor roluri 
pe care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul. Prin interpretarea rolurilor și 
pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât un efect artistic cât și pedagogic, 
cautând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și păstra tradițiile și obiceiurile 
strămoșești. 

 De Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumusețe a datinilor 
strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric 
românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor. Pentru a realiza o serbare 
reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este necesară o adaptare și prelucrare a 
repertoriului specific vârstei școlare ce cuprinde în forme tradiționale poezii și cântece specifice 
Crăciunului . Costumele populare, ia și catrința, bracirile și opincile, cămașa și ițarii sunt primenite 
și pregătite pentru spectacolul mult așteptat. Atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin 
ornarea și decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru 
copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt și 
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prețuiesc frumusețea obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun. În atmosfera spirituală a Crăciunului, 
interpretarea unor dansuri populare dau posibilitatea de a cunoaște sufletul țăranului român, 
raritatea portului și cântecului popular. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât 
şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un 
excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau profesorului. De 
ce organizăm serbări? Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă, şcolarul îşi 
perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, 
aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi 
practicarea ei. În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, 
care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de 
cunoaştere, de nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și 
destindere pe de o parte şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară 
fiecărui copil, pe de altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea 
armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a învățătoarei, ţinuta 
sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă 
toate, elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 
Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic 
folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât 
pentru copii, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc 
lumina in suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura 
posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, 
adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 

 Sărbatoarea Crăciunului este una dintre cele mai așteptate sărbatori. Tăierea porcului, 
pomana porcului, cadourile de sub brad și colindele din aceasta perioadă o fac să fie cu adevarat 
specială. 

 Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității.  

 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Pău Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico 
Revista invatamant primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped  
Revista invatamant primar,nr.2-3/2001,Editura Discipol 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
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SERBARE 
,,POVESTEA UNUI COPIL,, 

Teatru de umbre 
 

PROFESOR :Zaman Margareta 
 
Personaje principale: recitator, povestitor, părinţi, zmei, împăraţi, zâne, năluca 
Alte personaje:corul şcolii, violinist 
Recuzită :panou mare din pânză albă,video-proiector, siluete de nori, de îngeri, de sfânt, două 

coroane şi două săbii realizate din carton, o carte, aripi de înger. 
Activitate premergatoare: realizarea de afişe şi pliante care să anunţe în rândul elevilor, 

cadrelor didactice, autorităţilor locale şi membrilor comunităţii activitatea propusă. 
  

 
Derularea activităţii: 
(Într-o lumină obscură) 
1.Interpretare a liniei melodice ,,Colindul copilului orfan,, la vioara. 
(Lumina se stinge, panoul de pânză se luminează) 
2.Recitator :Nu toţi copii-s fericiţi/Unii sunt trişti şi necăjiţi/Caci n-au părinţi, un adăpost/Că 

parcă n-au pe lume-un rost//Ei n-au pe nimeni să-i aline/Şi sfaturi bune să le dea/Iar tu ce ai să iei 
aminte/Ajută-i dacă poţi cumva//Un colţ de pâine, nişte bani/O haină, nişte jucării/Oferă celor ce-s 
sărmani/Şi fericit atunci vei fi//Noi o poveste vă vom spune/Despre-un copil, orfan de mic/Ce-avea 
prieten doar pe……NIMENI. 

3.Povestitor:Povestea unui copil începe cu părinţii lui, dar dacă aceştia lipsesc? Povestea lui 
se scrie în cuvinte triste,din amintiri care dor, din dorinţa de a rosti mama,din ecoul cuvântului 
SINGUR.(In spatele panoului apar siluetele celor trei personaje: mama, tata şi copilul. Dupa un 
moment de tandreţe între aceştia, siluetele părinţilor dispar.) 

4.Recitator: poezia ,,Rugămintea copilului orfan,, de Stancu Nicolae (Poezia va fi recitată 
într-un ritm lent, lăsând timp personajelor din spatele panoului să mimeze elementele vizuale din 
poezie. In acest moment vor fi folosite materialele din recuzită pentru a distinge personajele.) 

 
Mai spune-mi o datắ povestea cu zmei, cu Roşu şi Verde-mpắrat 
Sau basmul cu zâna ce zboarắ prin nori în mândrul rắdvan fermecat 
Mai roagắ-l pe Bunul de sus, când adorm, sắ cresc sắnắtos şi voinic, 
Si fắ-mắ voios, cu-o vorbắ de-alint atunci când mắ plâng din nimic. 
Sarutắ-mi obraji şi fruntea-n sudori atunci când cu boala mắ bat 
Şi strânge-mắ-n braţe când, plinắ de griji,veghezi nopţi în şir lânga pat, 
Fii mândrắ când ştiu poezii pe de rost şi spune cắ sânt cel mai bun 
Chiar dacắ vreo poznắ pe-ascuns iţi mai fac şi-o micắ minciunắ mai spun 
Coboarắ o clipắ din cer sắ mắ vezi cum umbra ţi-o cat pe alei, 
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Cum plin de speranţắ m-agaţ de vreun braţ strigându-le: doamnắ, mắ vrei? 
Nu mila o caut în ochi strắini, o milắ uitatắ-ntr-un ceas 
Ci dorul de-o clipa c-aş fi ce am fost,nu bietul copil de pripas. 
Mai spune-mi odatắ, mắmico, poveşti s-adorm sắ mắ simt ocrotit 
Cu valuri ce-mi poartắ destinu-n strắini, sắ lupt ,nu sânt pregắtit 
Întoarce-te mamắ din tristul mormânt, redắ-mi bucuria de-a fi 
Sau du-mắ aproape de Domnul Iisus,ca înger sắ fiu într-o zi. 
 
4.Corul şcolii: Interpretare cântec-,,Oameni de zăpadă,, 
(Panoul se ridică, personajul copilului orfan rămâne în scenă. Lumina devine din ce în ce mai 

puternică.Corul se aşază în semicerc încadrând personajul) 
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Importanța activităților educative realizate în 
parteneriat cu părinții 

 
Prof. Zamfir Ramona Nicoleta 

Șc. Gim. „Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat 
 
 Societatea actuală impune un ritm de viață alert. Majoritatea părinților sunt implicați în 

proiecte profesionale care solicită mult timp și dedicare și, prin urmare, copiii petrec tot mai mult 
timp zilnic în instituțiile de învățământ. De aceea, în ultimii ani, tot mai multe responsabilități care 
revin în mod normal familiei au fost lăsate în sarcina grădiniței și a școlii. 

 Familia este primul mediu de socializare al copilului, primul model, mediul cel mai sigur și 
zona de confort pe care copilul o caută și are nevoie să o regăsescă în mediul educațional pentru a 
se produce o separare pozitivă, ușoară de părinte și pentru o integrare optimă în mediul formal al 
grădiniței, unde cadre didactice vor continua în mod creativ socializarea și formarea copilului. 

 Climatul de căldură și siguranță, atmosfera de grijă și sinceritate, preocuparea de a oferi 
copilului condiții optime de creștere și dezvoltare specifice vârstei, constituie premisele primului și 
poate cel mai important parteneriat în educația copilului. Pentru aceasta, ambii agenți –
grădinița/cadrul didactic și familia beneficiarului direct al educației, trebuie să mențină permanent 
contactul în vederea realizării unui parteneriat eficient. 

 Părinții consideră deosebit de importantă colaborarea cu grădinița atât la nivel informativ cât 
și în plan practic, prin participarea directă, activă în cadrul diferitelor activități sau acțiuni 
organizate de către cadrul didactic. 

 Având în vedere faptul că la vârste mici copiii nu comunică cu claritate părinților despre 
desfășurarea activităților, este foarte utilă implicarea părinților în viața grădiniței. Acest lucru se 
poate face în diverse moduri, iar disponibilitatea acestora trebuie stimulată. Dintre acestea enumăr 
următoarele: vizitarea grădiniței, implicarea părinților la luarea deciziilor- comitetul de părinți, orele 
de consiliere individuale, participarea la activități demonstrative, ateliere de creație, activități 
extrașcolare, serbări, vizite la diverse obiective de interes cultural etc. 

 Rolul părinților în viața copilului este bazat pe respect, afecțiune sprijin emoțional, dar mai 
ales să ajute copilul să descopere că poate reuși tot ceea ce îsi propune. În acest aspect cadrul 
didactic poate veni în sprijinul părinților cu informații din observările sistematice realizate asupra 
copilului de-a lungul anului școlar, vizând priceperile și deprinderile dobândite, dar mai ales asupra 
preferințelor acestuia. Comunicarea autentică reprezintă în aceste condiții un fundament și un 
indicator al unui climat educațional favorabil, indiferent de vârsta copilului. 

 Activitățile demonstrative și atelierele de creație sunt un bun prilej pentru părinți de a se 
implica în mod activ. Acest lucru le permite părinților să ia contact cu bunele practici exemplificate 
de cadrul didactic și să continue aplicarea acestora în viața cotidiană.  

 Împreună cu copilul, părintele poate confecționa diferite obiecte, poate ajuta la redarea unei 
teme plastice sau poate participa la diferite întreceri sportive, stimulând astfel încrederea în sine și 
lucrul în echipă. Copilul observă cât de importantă este activitatea sa și că „efortul” depus este 
apreciat. 

 Rezultatele vor fi pozitive atât în atitudinea acestora cât și în înțelegerea demersului educativ, 
dar mai ales în continuarea și sprijinirea acestuia. 

  
Bibliografie: 
• Bonchiș, E. (coordonator), 2011, Familia și rolul ei în educarea copilului, Ed. Polirom, 

Iași 
• Revista Invățământul Preșcolar, nr. 1-2/ 1990 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 
“ SFINTELE SĂRBĂTORI LA ROMANI ” 

 
PROFESOR- ZAMFIRACHE CĂTĂLINA-GINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, GORBĂNEȘTI 

 
La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet.Amintirea 

copilăriei ce ne revine puternic în suflet şi în minte ,zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 
îmbelşugat,colindele şi clinchetele de clopoţei,mirosul proaspăt de brad dar şi de 
cozonaci,nerabdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă toate crează în sânul familiei o 
atmosferă de linişte si iubire. Decembrie este luna cadourilor şi a sărbătorilor de iarnă (Sfântul 
Nicolae, Crăciunul, Anul Nou) şi poate unul dintre cele mai aşteptate momente ale anului mai ales 
pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc de la Mos Nicolae în ghetuţele pregătite de 
cu seară. 

De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ion românii se simt în sărbători.Cel mai important este 
Crăciunul considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.Oamenii au adaptat-o 
creând tradiţii si obiceiuri conform culturi lor specifice . Acest obicei din seara Sfântului Nicolae a 
luat naştere la oraş şi s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare traieşte din plin sărbătorile, însă nu 
toată lumea cunoaşte adevaratele istorii şi semnificaţii ale datinilor de iarnă . Pentru a aprecia mai 
mult tradiţiile, vă oferim o mică istorie a Moşului Nicolae. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfantului Nicolae iar, dupa traditia populară, aceasta este prima zi 
de iarnă. Credincios, Sfantul Nicolae este faptuitor de minuni si martir pentru credinţa in Iisus. La 
romani, Sfantul Nicolae este închipuit ca un moş cu barba albă care poate aduce ninsoarea 
scuturandu-şi bărbia. Datorită tradiţiei occidentale, Moş Nicolae este şi cel care face cadouri celor 
mici. În seara din Ajun (5 decembrie), parinţii pun în încălţămintea copiilor, pe care aceştia şi-o 
pregătesc cu mare grijă, multe dulciuri şi, uneori, jucării. În unele locuri există şi obiceiul de a pune 
alături de cadouri şi o nuieluşă care ar trebui să ii cumintească, măcar în principiu, pe copii care nu 
s-au purtat bine în timpul anului.”Copii cuminţi primesc dulciuri şi jucării iar cei obraznici nuieluşe 
“aşa auzeam în copilărie de la parinţii nostrii .Acum la vremea maturitatii ne amintim cu bucurie de 
acele seri nimunate când ne pregăteam cizmuliţele şi asteptam cu nerăbdare să vină Moş Nicolae să 
ne lase în dulciuri şi jucării. Sfantul Nicolae mosteneşte la moartea ambilor părinti, toată averea 
familiei pe care se hotaraşte să o folosească în scopuri umanitare, ajutându-i pe cei săraci. El este 
cunoscut ca protector al copiilor mici, al călătorilor, al comercianţilor, al celor acuzaţi pe nedrept, al 
fetelor nemăritate şi mireselor. Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeste despre un nobil sărac care 
avea 3 fete pe care nu le putea marita din cauza situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de 
Mira, inainte de a deveni Sfant, a decis să-l ajute pe acest nobil lasând câte un saculeţ cu aur la uşa 
casei acestuia de fiecare dată când una dintre cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie 
cine ii face aceste cadouri, nobilul a urmarit la cea de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că 
Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei în nişte sosete puse la 
uscat. Astfel s-a nascut ideea ciorapilor atarnaţi la gura sobelor şi a şemineelor în care se primeau 
cadourile.  

Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toţi se reunesc părinţi 
,copiii nepoţi îşi fac daruri,se bucură de momentele şi atmosfera din jurul mesei,cu credintă ca prin 
cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un am mai bun si mai bogat.La sate sunt pastrate mai 
bine tradiţiile si obiceiurile specifice acestei sărbători.Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi 
tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, 
pluguşorul, sorcova, vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri 
(căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi 
mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau 
fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva specifice diferitelor zone ale ţării.Pe 
20 decembrie in calendarul ortodox se sarbatoreste ziua Sfantului Ignat. In aceasta zi datina 
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randuieste sa fie taiat porcul de Craciun. Pentru ca taranii cred ca un porc neinjunghiat in aceasta zi 
nu se mai ingrasa pentru ca isi viseaza cutitul. Nerespectarea acestui obicei poate provoca, dupa 
unii, incidente neplacute. In mod evident, si acest obicei pastreaza elemente de ritual pagan (in 
Egiptul Antic si in Grecia Antica porcul era sacrificat in cinstea unor zeitati. În Bucovina, în Ajunul 
Crăciunului se pun pe masă un colac şi un pahar de apă, deoarece se crede că sufletele celor răposaţi 
vin în această noapte pe la casele lor, gustă din colac şi-şi udă gura cu apă. 

În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le meargă 
bine, şi să nu părăsească stupul pe vremea roitului. 

 În Ajunul Crăciunului nu e bine sa te baţi, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie 
peste an. 

 Cu o săptămână înainte de Crăciun, în zona Codru din Maramureş încep pregătirile pentru 
colindat, culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se 
împodobesc interioarele locuinţelor: masa cu faţa brodată, feţe de perne ornamentate, pe pereţi se 
pun şterguri şi blide ornamentate, crengi de brad, baniţa, busuioc, brebenoc. Aluatul frământat în 
noaptea de Crăciun e bun de deochi pentru vite. 

Se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. 
La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte şi Rusalii - să te speli cu apa în care au fost puşi 

bani de argint şi vei fi bănos. 
 Nu e bine ca în Ajunul Crăciunului să fie pus pe masă mai intâi rachiul, pentru că nu el are 

întâietate în această seară, ci bucatele. 
Dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului e semn bun că anul care vine are să fie mănos în 

toate. 
În Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că aceşti pomi să lege rod bogat. Pomul 

Crăciunului imbracă în sate din zona Codru aspecte diferite, deosebindu-se de bradul cu elemente 
ornamentale cumpărate din oraş. 

Cel mai răspândit era pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie 
colorată, peste ele sunt trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt înşirate boabe de fasole albă. 

În alte sate se făcea pom împodobit cu paie de grâu tăiate scurt şi înşirate pe sfoară, delimitate 
de floricele de porumb. Fasolea albă simboliza "curăţirea sufletului". Unii locuitori preferau pomul 
de vâsc, pe care se aplicau panglici de hârtie colorată. 

 
În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete 

de copii merg din casă în casă cu colinda: Moş-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindişul sau Bună-
dimineaţa la Moş-Ajun. În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piţărăi 
sau pizerei. După credinţa populară, ei sunt purtători de noroc şi fericire. 

 Prin unele părţi, băieţii, dar mai cu seamă cântăreţii bisericeşti umbla cu icoana în ziua de 
Ajunul Crăciunului - o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos în mijlocul staulului. 
Oamenii, când se dau la băut rachiu sau vin în sărbătorile Crăciunului, nu zic că beau, ci că se 
cinstesc. 

 În unele părţi, când este aproape de a se revărsa zorile, colindători cu lăutari sau fără lăutari 
pleacă pe la casele gospodarilor înstăriţi şi le cânta la fereastră un cântec sau mai multe, aceste 
cântece numindu-se "zori", spunându-se că atunci "cânta zorile". 

Prin Transilvania, se înţelege sub numele de "zorit" datina de a se cânta colinde de către 
feciori şi oameni însuraţi la "zoritul" în ziua de Crăciun. 

 Începând cu întâia zi de Crăciun şi în următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu 
Steaua, cântând colinde de stea prin care vestesc naşterea lui Iisus Hristos. 

 "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus 
Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea 
necredinţei, personificate printr-un copil sau printr-un cioban. Capra, Turca, Brezaia fac parte dintre 
datinile de Crăciun şi Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune în "Descrierea Moldovei" că "Ţurca este 
o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi scârbei ce o aveau moldovenii 
împotriva turcilor". Cu ţurca, capra sau brezaia umblă tinerii începând de la Ignat şi sfârşind cu 
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zilele Crăciunului şi prin unele părţi în ziua de Sf. Vasile până seara. Numele de Ţurca, Capra sau 
Brezaia îl poartă unul dintre tinerii mascaţi. 

Despre cei Trei Crai de la Răsărit sau Magii călători se spune că au venit să se închine lui 
lisus, după unii din Arabia, iar dupa alţii din Persia. Tradiţia ne arată că ei se numesc: Melchior, 
Gaspard si Balthazar. 

Datina împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul 
"O, brad frumos!". În Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum. 

Împodobirea Pomului de Crăciun a pătruns din Alsacia în Franţa la sfârşitul secolului al XIX-
lea, precum şi în Ţările de Jos, Spania, Italia, Elveţia. Tot pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
această datină se întâlneşte în casele nemţilor din oraşele româneşti şi apoi se răspândeşte pe 
cuprinsul ţării, odată cu cântecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!) 

Despre Moş Ajun se spune că a fost baciul aflat în slujba lui Moş Crăciun, stăpânul staulului 
unde Maica Domnului l-a născut pe lisus Hristos. 

Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia 
câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, 
pacea si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 

Vinul era în unele regiuni ale ţării şi simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. În momentul 
solemn al căsătoriei li se toarnă vin peste mâinile lor împreunate, simbolizând puterea vieţii, 
trăinicia şi fericirea noii familii. "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea la zile mari, cum 
este sărbătoarea Crăciunului, din care s-a băut cândva în momente solemne, la botez , la cununie, şi 
care reprezenta un bun al familiei, transmiţându-se din generaţie în generaţie. La origine are un 
înţeles magic, proprietăţi curative, unele dintre astfel de pahare poartă inscripţii cu caracter 
misterios. 

La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masă colacul ornamentat care se ţine pe masă 
de sărbători, îl ţin pe vârful capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie 
oarecare şi din ce parte vine sunetul, în acea parte işi va găsi ursitul. 

În Ţara Oaşului, în vatra focului de la stână se introduc patru potcoave pe care, după ce se 
înroşesc, se mulg oile peste ele, crezându-se că oile "stricate", care nu dau lapte, se vindecă datorită 
funcţiei magice a fierului. 

În tinda casei se pune un vas de grâu ca să treacă colindătorii peste el, apoi grâul se da la 
păsări şi la animale, "să fie cu spor ca şi colindătorii". 

În Ajunul Crăciunului, în unele părţi se umblă de către dascăli tineri bisericeşti cu icoana pe 
care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos. Intrând în casă, icoana este ţinută la piept de către 
dascăli cântând troparul Naşterii Mântuitorului. 

În Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimbă porţile unor săteni care s-au 
certat în cursul anului, determinându-i astfel să vorbească şi să se împace. 

 În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l arunci "iţi 
arunci norocul!" 

 În părţile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund în 
ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primavară, a doua de vară, a treia de toamnă şi a patra 
de iarnă, şi cum va fi vremea în aceste zile aşa vor fi şi anotimpurile. În seara de Crăciun, în satele 
maramureşene, se ung cu usturoi vitele pe la coarne şi şolduri, şi uşile de la grajduri pentru a alunga 
spiritele rele să nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung şi oamenii pe frunte, pe spate, la coate şi la 
genunchi, precum şi uşile şi ferestrele casei pentru a îndeparta demonii nopţii. 

În dimineaţa de Crăciun e bine să ne spălăm cu apa curată, luată dintr-un izvor sau fântână în 
care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curaţi ca argintul şi feriţi de boli. 
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Parteneriatul grădiniţă- familie, un deziderat al educaţiei timpurii 
 

Prof. înv. preşcolar Zamfiroiu Aneta 
Liceul Tehnologic Topraisar 

Structura GPN Topraisar, ju. Constanţa 
 
Ştim cu toţii: copiii sunt diferiţi. Şi totuşi, câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea: toţi 

au nevoie de dragoste, de securitate, de hrană bună şi de stimulare, toţi simt nevoia de siguranţă, de 
acceptare, de recunoaştere, toţi caută sprijin în adult şi au nevoie de acesta pe măsură ce îşi dezvoltă 
încrederea în sine şi îşi dobândesc propria independenţă. 

Grădiniţa este unul dintre partenerii comunitari implicaţi şi consecvenţi a cărei existenţă în 
societate marchează începutul traseului educaţional al copilului şi primii paşi către viitoarea sa 
devenire, de cetăţean responsabil. Întregul personal al grădiniţei se străduieşte să acopere aceste 
nevoi sprijinind copilul în mod nemijlocit, prin intervenţie directă şi continuă. 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 
grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 
specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, 
este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori 
adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi. 

În cadrul unei comunităţi, grădiniţa şi şcoala sunt instituţii care asigură educaţia copiilor dar 
sprijină, în acelaşi timp preocuparea şi nevoia adulţilor pentru perfecţionare continuă şi învăţarea pe 
tot parcursul vieţii. 

Marea provocare pentru educatorul de azi o reprezintă propunerea şi derularea unor activităţi 
în parteneriat, care necesită creativitate şi imaginaţie în iniţiere, dinamism în organizare şi 
desfăşurare, toleranţă şi flexibilitate în luarea deciziilor şi responsabilitate în evaluare. 

Pentru a desfăşura un proiect de succes în parteneriat cu actorii comunitari trebuie să 
cunoaştem arta de a şti să răspundem, în egală măsură, nevoilor comunităţii. 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. Copiii sunt apoi 
înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă 
cu nevoile individuale. Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să 
interacţioneze 

cu alţi copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. 
Totodată, grădiniţa oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, 
pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, 
grădiniţa sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil 
a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. 

Voluntariatul reprezintă o practică de succes şi presupune organizarea acţiunilor de ajutor 
din partea părinţilor (la grădiniţă, acasă sau în alte locaţii) sau a altor agenţi care să sprijine echipa 
grădiniţei, dar şi pe copii. Pentru a identifica disponibilitatea părinţilor şi timpul pe care îl pot aloca 
este recomandat să se realizeze un sondaj la începutul anului şcolar. Părinţii, în spaţiul grupei, pot 
acţiona ca voluntari prin activităţi precum: 

�.acordarea ajutorului în derularea activităţilor din centre sau supravegherea lor; 
�.însoţirea copiilor în activităţile extraşcolare (excursii, vizite la obiective turistice sau 

culturale); 
�.implicare în realizarea decorurilor pentru un eveniment, o serbare. 
Voluntarierea părinţilor în sala de grupă sau în activităţile grădiniţei poate fi completată de 

organizarea unor programe pentru părinţii copiilor din grădiniţă de către alte structuri/ organizaţii/ 
instituţii care să le ofere familiilor informaţiile necesare în diferite probleme. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care grădiniţă îl are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre grădiniţă și familii pot: 
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 a. ajuta educatoarele în munca lor;  
b. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; 
 d. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților;  
e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; 
 f. conecta familiile cu membrii grădiniţei. 
În ceea ce privește relația grădiniţă -familie, se impun deschideri oferite părinților privind 

aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale 

grădiniţei cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul copilului, 
serbări). Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a grădiniţei să 
identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile 
educative în favoarea copilului și să conștientizeze că relația de colaborare grădiniţă-familie este 
determinantă în educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În grădiniţa noastră ne bazăm pe 
sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia, am desfășurat 
activități de 1 Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul copiilor noștri care, deși provin din 
mediul rural, își poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 
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MAGIA SǍRBǍTORILOR DE IARNǍ 
LA BETLEEM (grupa mijlocie) 

 
Prof. ZELCA SANDA – ADRIANA 

G.P.N. „LICURICI”, localitatea OVIDIU, jud. CONSTANTA 
 
În spate decor de iarnă, un grajd cu animale , paie pe jos, Maria şi Iosif care se pregătesc 

pentru venirea lui Isus. 
 
Personaje:povestitorul, Maria, Iosif,ȋngeraşul,2 păstori, steaua, 3 magi.  
Povestitorul: 
În vremi străvechi, ȋndepărtate, 
În Israel, ȋntr-o cetate 
Cu numele de Betleem, 
Ce s-a-ntâmplat acum vedem. 
 
E frig, e noapte ȋnstelată. 
Pe cer stea mândră se arată 
Spre-un loc sărac, nedemn de om, 
Cuprins de zgomot şi nesomn. 
Maria: 
- Iosife, hai, nu-ntârzia, 
Nu-i vreme-acum a aştepta, 
Isus pe lume va veni 
Şi n-are pat, nu zăbovi! 
 
Şi-o sobă mică ar fi bună, 
Şi-un scăunel…o, ceasul sună, 
Căci Fiu de Dumnezeu plăpând 
Va coborȋ pe-acest pământ. 
 
Maria aşează pruncuşorul ȋntr-o iesle adusă de Iosif, pe paie şi ȋl ȋnveleşte cu o broboadă. 

Iosif se aşează ȋn faţa Mariei, ȋn genunchi. 
 
Iosif: 
- O, tu, Marie, suflet bun, 
În faţa ta mă-nchin acum 
Că ai adus prin Dumnezeu, 
Lumină sufletului meu! 
 
Timp n-am avut de construit 
Un pat şi-un scaun…am zidit 
În inima mea un altar 
Pentru-al tău Fiu, un sanctuar. 
 
Maria şi Iosif se aşează lângă prunc, privindu-l. 
 
Povestitorul: 
 
Pe când cei doi se bucurau, 
Pe camp păstori turme vegheau 
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Când cerul nopţii, despicat, 
Un ȋngeraş le-a arătat: 
 
Îngeraşul apare de după cortină şi se ȋnfăţişează păstorilor, dându-le vestea naşterii lui Isus. 
 
Îngeraşul: 
- Dar nu vă temeţi, ei le-a spus. 
Haideţi mai iute la Isus! 
Luaţi şi lapte şi brânzică, 
Şi-un miel că poate-i e fomică! 
Păstorii, miraţi de apariţia misterioasă, cad ȋn genunchi. 
 
Povestitorul: 
Păstorii, cam nedumiriţi, 
Dar curioşi, s-au dat porniţi 
Spre ieslea cea din Betleem. 
Dar, hai, mai bine să-i vedem. 
 
Păstorii pleacă spre grajd,conduşi de ȋnger, unde ȋl găsesc pe Isus şi, alături, pe Maria şi pe 

Iosif. Se apropie de iesle şi ȋşi aduc darurile. 
 
Păstor 1: 
- O, ce micuţ e şi ce fin, 
Cu siguranţă e divin! 
Dar e cam frig aici, la voi, 
Ia blana asta de la oi! 
 
(Îi dă blăniţa Mariei şi ȋl sărută pe frunte pe pruncuşor) 
 
Pastor 2: 
- E cam micuţ, mănâncă lapte? 
Dar brânză?! Poate pâinici coapte?! 
O, ce frumos e şi ce fin, 
Cu siguranţă e divin! 
 
(Păstorul aşează darurile lângă iesle şi amândoi rămân alături de Maria şi de Iosif). 
 
Povestitorul: 
 
Şi liniştea se-aşează iară 
Pe pleoape grele ce măsoară 
Cum timpul Celui Ce-a venit 
Se-află chiar şi ȋn Răsărit 
 
De unde trei magi ȋnvăţaţi 
De-atât citit şi căutaţi  
De-o stea cum nu s-a mai văzut 
În prag de grajd au apărut. 
Magii se află culcaţi, pe o saltea, când o stea ȋi trezeşte, le şopteşte ceva la ureche şi le arată 

drumul pe care trebuie să meargă pentru a ajunge la Isus. Ajunşi la iesle, magii se ȋnchină şi ȋşi 
prezintă darurile. 
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Mag 1: 
- O, Rege-al regilor, mărire! 
Noi am venit să-ţi dăm cinstire 
Şi aurul purtat dorim 
Spre slava Ta să-ţi oferim! 
 
- Nu e acesta un loc demn 
De-un ȋmpărat, dar noi vedem 
În Tine-un mare Salvator. 
Primeşte smirna. Te ador! 
 
- Tămâie Ţi-am adus, eşti sfânt 
Şi nu-i ca Tine pe pământ 
Alt suflet mai ȋnsufleţit 
Sau altul mai presus iubit! 
 
Magii aşează darurile lângă iesle şi rămân ȋngenuncheaţi. 
 
Maria: 
- Mulţumim, oaspeţi frumoşi, 
Pentru daruri. Bucuroşi 
Vă primim să staţi la noi 
Printre vaci, măgari şi oi. 
 
Iosif: 
- Chiar de-i frig ne-om ȋncălzi 
Când la prunc noi om privi. 
El ȋn lume a venit 
Pentru-avut şi necăjit. 
 
Copiii se ridică şi recită ȋmpreună următoarele versuri: 
 
Toţi să-i dăm slavă, cinstire, 
Noi şi-ntreaga omenire! 
Să-i cântăm şi să-l iubim, 
Şi ca fraţi ai Lui să fim! 
 
Copiii cântă colinde. 
 

  

1642



Crăciunul, sărbătoare în casă şi în suflet 
 

Prof. înv. primar: Zevri Maria, 
Şcoala Gimnazială nr. 1, Comana, 

judeţul Constanţa 
 
 Crăciunul este sărbătoarea cea mai importantă a lunii decembrie și este dedicată familiei. 

Data de 25 decembrie comemorează nașterea lui Iisus Hristos pentru creștini, dar coincide cu 
perioada multor festivaluri de iarnă păgâne. În afară de deschiderea cadourilor de sub bradul de 
Crăciun, alte activități în familie sunt slujba din noaptea de Crăciun și masa de a doua zi. 

 Mai presus de goană după cadouri, în această perioadă primează familia. Magia Sărbătorilor 
de iarnă constă în amintirile pe care ni le trezeşte Crăciunul şi cele pe care le facem mai departe. 

Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească.  

Bucuria tradițiilor și obiceiurilor din luna decembrie, respectiv împodobirea bradului de 
Crăciun cu ghirlande de beteală sclipitoare, cu artificiile de tot felul, cu steluțe colorate, alături de 
cadourile pentru cei dragi completează festinul sărbătorilor de iarnă. 

 Românul ca bun creștin aşteaptă, acasă şi în familie sărbătoarea de Crăciun cu bunătăţi şi 
mâncăruri tradiţionale, dar şi cu mirosul proapăt de cozonaci. Ca bun creștin, românul nu îşi poațe 
scoate din obiceiuri și tradiții, indiferent de greutățile şi criza prin care trece căldură şi magia 
Sărbătorilor de iarnă. Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al 
păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim mai multă iubire şi mai multă 
căldură sufletească. 

Sfintele sărbători aduc cu ele multe datini, colinde, urări de belşug şi recolte bogate. Acestea 
sunt adevărate manifestări folclorice care ne bucură. 

 Aşadar, așteptăm cu bucurie sărbătorile de iarnă, mirosul de cozonac cald, bradul împodobit 
şi cântecul colindătorilor. Trăim nopţi pline de vise şi speranţe asemenea sufletului neprihănit de 
copil. Iarna este anotimpul magic plin de imaginaţie, linişte şi frumuseţe. Aceasta este Magia care 
trebuie trăită din plin. Iarna este deopotrivă sobră, plină de privaţiuni, însă și de provocări şi multă 
iubire. Sărbătorile acestui anotimp sunt cele mai spectaculoase şi prefigurează parcă dragostea 
pentru semeni. 

 Românii petrec împreună, şi îşi fac urări de bine, sănătate şi prosperitate. Sărbătoarea de 
Crăciun este cea care înnobilează festinul iernii. În noaptea Sfântă de Crăciun, înconjurată de multă 
bucurie şi veselie, românii au parte de împlinirea tuturor dorinţelor. De aceea, în luna decembrie, 
fiecare dintre noi este parcă mai atras de ceea ce înseamnă feeria iernii şi magia Crăciunului. 
Obiceiurile de Crăciun au propria poveste de iarnă. În timpul zilelor magice, în care vom uita de 
griji şi probleme, vom încerca să retrăim plăcerile datinilor şi obiceiurilor de altă dată. 

 Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 
prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. Bun venit în 
anotimpul cadourilor unde vom reîntâlni, poveşti de iarnă şi de Crăciun, tradiţii şi obiceuri ce 
trebuie descoperite.Să ne lăsăm cuprinşi de de atmosfera inedită sărbătorilor alături de toţi cei dragi. 

 Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în 
realizări artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. Colindele, urările de belşug şi recoltă bogată 
sunt doar câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai 
spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. În această perioadă, copiii, care ţin locul 
păstorilor şi magilor, cetele de colindători sfidează intemperiile vremii din dragoste pentru misiunea 
încredinţată lor pentru a duce , mai departe, această misiune din generaţie în generaţie. 

 Majoritatea ţărilor europene serbează Crăciunul şi Anul Nou , dar fiecare în felul ei , cu 
tradiţii specifice. Peste tot însă copiii sunt aceia pentru care minunile de Crăciun apar din cer, iar 
îngerii îi ţin în braţe şi îi veghează. Cunoaşterea şi practicarea obiceiurilor străbune de către copii 
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contribuie la clarificarea raportului dintre individ, colectivitate şi tradiţie, contribuie la păstrarea 
nealterată a unui măreţ tezaur de spiritualitate creştină. 

 Spiritul sărbătorilor este de fapt magia care ne vrăjește tot anul. Indiferent de vârstă, peste 
90% din oamenii care sărbătoresc Crăciunul consideră că luna decembrie este cea mai frumoasă 
lună din tot anul. Această fascinație pentru sărbătorile de iarnă se dezvoltă încă din copilărie. Țineți 
minte ce însemna 5 decembrie? În seara de 5 spre 6 decembrie Moș Nicolae trecea pe la fiecare 
copil și în funcție de cum a fost în anul respectiv primea în ghetuță fie un cadou, fie o nuia. Toată 
agitația începea cu pregătirea cizmelor, bocancilor. Aceștia trebuiau să fie perfecți curați, astfel 
încât să primim cadoul mult visat: dulciurile. Magia continuă a doua zi, fie în curtea școli, a 
blocului său unde ne reuneam, noi, copii și începeam fiecare să ne lăudăm cu ce am primit. Ține-ți 
minte cum exagerăm, cum ascundeam dacă Moș Nicolae ne-a lăsat nuiaua? Erau momente magice. 
Spiritul sărbătorilor de iarnă era deja în sufletul copiilor. Iar bucuria era abia la început. Purtați de 
elanul sărbătorilor de iarnă, mai ales că urmează cel mai important moș, Moș Crăciun, începeam să 
scriem pe o felicitare ce anume doream să primim de Crăciun. Chiar dacă vremurile au evoluat și 
dorințele copiilor au devenit tot mai complicate, totuși aceeași bucurie, același spirit al sărbătorii 
există în sufletul și privirea oricărui copil. Spiritul sărbătorii înseamnă în primul rând familie. Este 
perioada din an în care familia petrece cel mai mult timp împreună, se redescoperă, comunică și se 
bucură reciproc de prezența tuturor. Majoritatea activităților care se desfășoară în această lună, în 
special etapă premergătoare Crăciunului și Anului Nou presupune o muncă de echipă, însă atenție, 
nu o corvoadă. Nu uitați, spiritul sărbătorii nu constă în cantitate, ci în calitate. Faptul că sunteți 
împreună cu cei dragi, faptul că împărțiți din puținul pe care îl aveți înseamnă mai mult decât orice 
mâncare aleasă. Colindele răsună peste tot. În magazine, autobuze, radio totul culminând cu noaptea 
de Ajun în care colindătorii ne bat la ușă pentru a anunța nașterea Mântuitorului. Familia adunată în 
jurul bradului, bucate alese pe masă, bradul împodobit, cadourile sub brad, colindători la ușă. Totul 
pentru o lună perfectă în care spiritul sărbătorii ne-a învățat să fim mai buni și mai înțelegători. 

 Bucurați-vă de spiritul sărbătorilor deoarece acestea se întâmplă doar o singură dată în an! 
 
Bibliografie: 
1. DONEA CONSTANTIN, Datini și obiceiuri de iarnă, în „Datini”, nr. 2-3, Centrul 

Național al Creației Populare, București, 1993. 
2. COMĂNICI GERMINA, Moș Crăciun în spiritualitatea populară românească, în 

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor”, nr. 1 (serie nouă), București-Chișinău, f. a. 
3. ADĂSCĂLIȚEI VASILE, Istoria unui obicei - Plugușorul, Editura Junimea, Iași, 1987. 
4. BÂRLEA OVIDIU, Moș Ajunul, în „Revista Noastră”, nr. 3, Reșița, 1994. 
5. GHINOIU ION, Sărbătorile lunii decembrie, în „Datini”, nr. 2-3, Centrul Național al 

Creației Populare, București, 1993. 
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SERBARE 
“VINE,VINE MOS CRACIUN!” 

Grupa mijlocie 2018 
 

Educatoare: Zot Florina Simona 
 

Dragi părinţi, fraţi, surioare 
Veniţi toţi, cu mic, cu mare! 
Fiindcă azi e sărbătoare 
Şi cu toţii am venit, 
Să vă facem o urare 
Şi vă spunem:,,Bun sosit!”. 
 
“Dansul fulgilor” 
 
Uite cum mai ninge afara, 
Ca a sosit iarna iara, 
Cad fulgi albi mititei 
Sa dansam si noi ca ei 
Cad fulgi albi mititei 
Sa dansam si noi ca ei 
 
Dupa fulgi noi alergam 
Si cu ei noi ne jucam 
Ha, ha, ha uite-asa, 
Mi te-am prins fulgut de nea 
Ha, ha, ha uite-asa, 
Mi te-am prins fulgut de nea 
 
Pe obraz, pe nas, pe umar, 
Tot cad fulgii fara numar, 
S-a oprit in palma unul, 
Iute, iute, inchid pumnul. 
Desfac pumnul. 
Unde-i fulgul? 
Am in mana un strop de roua. 
Sau un bob de apa? 
Ploua ? 
S-a topit in mana mea 
Ca o lacrima de nea...  
 
Neaua peste tot s-a pus, 
A venit iarna draguta, 
Hai copii, pe deal in sus 
Sa ne dam cu saniuta. 
Săniuța e uşoară 
Pe zăpada albă zboară 
Cand se vede sus, ei bine 
Ar fugi si fara mine. 
Dar n-o las!Pe gheata buna 
Lunecam doar impreuna! 

Săniuţa 
Săniuţa fuge  
Nimeni n-o ajunge,  
Are dor de ducă,  
Parc-ar fi nălucă.  
 
Ref: Toată ziua prin zăpadă, 
Vine lumea să o vadă, 
Săniuţa e uşoară, 
Fuge parcă zboară! 
 
Are tălpi lucioase,  
Vârfurile-ntoarse,  
Pod de scândurele  
Să tot stai pe ele!  
 
Ref: Toată ziua prin zăpadă, 
 Vine lumea să o vadă, 
Săniuţa e uşoară, 
Fuge parcă zboară! 
 
Sprijinit într-un toiag 
Stă-n ogradă un moşneag. 
Poartă-n cap o oală veche 
Răsturnată pe-o ureche. 
 
Ochii negri şi lucioşi 
Sunt cărbuni din vatră scoşi 
Iar pe piept, perechi, perechi, 
Are moşul nasturi vechi 
Şi mai are un nas roş’, 
Ca o creastă de cocoş. 
 
Ţanţoş stă-n ogradă, 
Parcă-i o minune, 
Omul de zăpadă 
Cu ochi de cărbune. 
  
Dintr-un morcov nasul, 
Cuşma-i o tigaie, 
Şi-n jur, la tot pasul, 
Mare hărmălaie. 
 
“Omul de zapada”  
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Ce-i atata galagie  
Colo'n margine de sat?  
Chiuind de bucurie 
Multi copii s-au adunat 
 
REF: Ia te uita, toti gramada 
'nalta omul de zapada 
 
Din carbuni i-au pus doi ochi 
Si-o tichie cenusie 
Tine loc de palarie 
Si o toala e cojocul 
 
REF: E hazliu bata-l norocul 
Parca-ar fi de jucarie 
 
A-nceput bogat şi des.  
Neaua să se-aştearnă. 
Luminează-n casa mea 
Mândrul pom de iarnă. 
Cu beteală de argint, 
Strălucind pe ramuri, 
Aşteptăm pe Moş Crăciun 
Să ne bată-n geamuri. 
 
 Bradutul 
 
Un bradut mititel astazi am primit 
L-am privit si apoi l-am impodobit  
Globuri mici si mai mari  
Pe crengute am pus 
Lumanari, jucarii si-o steluta sus 
 
Ref. Bradutule, prietene, 
Tu-nveselesti sarbatorile 
Cetina ta, stralucirea ta 
Cand le privesc imi tresare inima 
 
Tu din munti ai venit si te-as intreba 
Nu cumva iti este dor de padurea ta 
Dar nu esti singurel si eu iti soptesc 
Esti prietenul meu si eu te iubesc 
 
Ref. Bradutule, prietene, 
Tu-nveselesti sarbatorile 
Cetina ta, stralucirea ta 
Cand le privesc imi tresare inima 
 
SCENETA: ANUL NOU ŞI ANUL 

VECHI 
 Anul Nou: - costum alb; Anul Vechi: 

costum peticit, gârbovit de ani 

 
Anul Vechi:  
Frunză verde de mărar, 
Bună seara, gospodar!  
Puţin am să vă vorbesc,  
Anul Nou să-l întâlnesc. 
 Anul Vechi sunt, şi nu mai pot 
Zilele să le mai port. 
Iar Anul Nou întârzie 
Şi vreau repede să vie. 
Să-i dau zilele în spate  
Să le ducă mai departe. 
 
Anul Nou:: - Bună seara, veterane!  
Anul Vechi:: - Bun întâlniş, căpitane!  
Anul Vechi: 
Dragii mei, eu sunt bătrân, 
Să vină alt an mai bun! 
Nu vă supăraţi că plec… 
Pe la voi am să mai trec, 
Când veţi retrăi în minte 
Gânduri, fapte şi cuvinte. 
Ştiu că nu e grabă mare… 
Dar sunt gata de plecare. 
Anul Nou este pe drum 
Şi soseşte chiar acum. 
 
Anul Nou: 
Bine v-am găsit, voinici! 
Ce faceţi cu toţi aici? 
M-aşteptaţi? Uite-am venit! 
Multe eu v-am pregătit: 
Bune, rele… vom vedea, 
Cu ele ne-om descurca. 
Nu e timp să-ntrebăm. 
Haideţi să ne bucurăm! 
 
Anul vechi 
Nu plecaţi în grabă mare! 
Eu mai am o întrebare; 
Cum v-a fost până acum? 
Am fost rău sau am fost bun? 
V-am adus doar bucurie? 
Sau tristeţe şi mânie? 
Hai, grăiţi adevărat, 
Dacă eu v-am supărat! 
 
Copiii: 
Nu m-ai supărat nicicum, 
Şi asta ţi-o spun acum, 
Ca să te duci liniştit 
În cer, de unde-ai venit. 
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Numai note bune-am luat, 
Părinţii i-am bucurat 
Am muncit şi mult şi bine, 
Am fost mulţumit de mine! 
 
Anul vechi 
Dragii mei, plec liniştit 
După câte-am auzit! 
Dar uitaţi-vă la mine; 
Să-nvăţaţi la fel de bine! 
 
Iată anul s-a sfârşit, 
A crescut şi-a îmbătrânit. 
A fost bun sau a fost rău… 
Ştie numai Dumnezeu ! 
 Dar noi ştim c-am mai crescut. 
Anul repede-a trecut. 
Ne-am făcut chiar mai cuminţi…… 
Întrebaţi-i pe părinţi 
Că în anul ce-a trecut 
Multe lucruri am făcut: 
Am pictat, am desenat, 
 Despre toate-am învăţat. 
 
MOȘUL: -V-am ascultat, mi-am amintit  
C-am fost şi eu ca voi... 
Şi ,zău,vă spun:aş da –napoi 
Din ani,căci am îmbătrânit... 
De-aceea ,dac-aţi putea 
Cântaţi-mi și mie ceva... 
Toţi  
Hai cu toţii să cântăm 
Plini de voioşie  
Si pe Moşul să-l rugăm  
Să nu mai întârzâie. 
 
Cântec: Moş Crăciun . 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe 
La fetiţe şi băieţi 
ref.Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 
Din bătrani se povesteşte 
Că-n toţi anii negreşit 
Moş Crăciun pribeag soseşte 
Niciodată n-a lipsit 
ref.Moş Crăciun, Moş Crăciun 
Moş Crăciun cu plete dalbe 
Incotro vrei s-o apuci 
Ţi-aş canta Florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 
ref.Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
 
S-a sfârşit programul nostru 
Suntem foarte fericiţi 
Că-n această zi de iarnă 
Aţi venit să ne priviţi 
Lucruri mari şi prea-nsemnate 
De la noi nu-s de-aşteptat 
După puterile noastre 
Ce-am ştiut, am prezentat. 
 
LA MULŢI ANI! ( TOŢI COPIII). 
1. La mulţi ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriţi! 
Zile senine şi fericire, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
 
2.Vă fie viaţa numai lumină 
Ca în lumină să dăinuiţi. 
 Pentru credinţă şi libertate, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
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ATELIERUL LUI MOŞ CRĂCIUN 
 

GRUPA MIJLOCIE 
Prof. înv. preşcolar Zvorăşte Veronica 

Grădiniţa Junior, Iaşi 
 

Ce-i atâta hărmalaie  
În aceasta sală mare? 
Mulţi copii, părinţi, bunici 
Spectatori mai mari mai mici 
Voi, cu toţi v-aţi adunat 
Nu ştiti care e motivul? 
O să-l aflaţi îndat’! 
Voi ştiaţi că sus în cer, 
Este un atelier ? 
Noaptea luna îl veghează, 
Stelele îl luminează, 
 
Şi-n el zeci de spiriduşi 
Meşteresc globuri, păpuşi, 
Ursuleţi de pluş, rachete, 
Maşinuţe şi trompete, 
Şi-alte mii de jucării, 
Să le-aducă la copii, 
Bunul nostru Moş Crăciun, 
În seara sfântă de Ajun. 
 
Ei, colega mea cea bună,  
Nu mai fi îngrijorată 
Căci, muncind azi împreună, 
Treaba va fi terminată. 
Jucăriile frumoase 
Vor pleca la prichindei, 
În cutiile lucioase 
Stau maşini, păpuşi sau lei. 
 
Tic-tac, tic-tac, 
Orele sunt numărate 
Jucării neterminate 
Şi cutiile lucioase 
Nu-s legate, nu-s frumoase. 
Tic - tac, tic-tac, 
Cred că-i vremea să treziţi 
Lucrătorii adormiţi. 
Ce-au îndeplinit cu spor, 
Dorinţele tuturor. 
Tic-Tac, tic-tac. 
 
Azi, copii din lumea-ntreagă 
Stând pitiţi după ferestre, 
Iscodesc în bezna neagră 

Moş-Crăciun dacă soseşte. 
Ştiu ei, dragii, că o vrajă 
Genele lungi le înnoadă 
Şi oricât ar sta de strajă, 
Pe Moş nu pot să-l vadă. 
Vai, priviţi câte scrisori 
Am primit de la copii! 
Toate, toate până-n zori 
Noi le vom îndeplini. 
Spiriduşi, hai să-i dăm zor 
Darurile preferate 
Să le-mpachetăm cu spor, 
Doar ştiţi cât sunt de-aşteptate. 
 
Dana vrea o păpuşică 
Cu rochiţă dantelată, 
Obrăjorul de fetiţă 
Cu o buclă ştrengăriţă 
Glasul zvon de clopoţel 
E păpuşa Catrinel. 
Aşezată cum o ştii 
Pe raftul cu jucării 
 
E Crăciunul azi să ştii 
Bradu-i plin de globuri mii, 
Beteală, lumânărele, 
Bomboane şi jucărele. 
Moş Crăciun, te rog frumos, 
Trimite-mi pe horn în jos 
Darul cerut în scrisoare 
Am fost cuminte, serios. 
 
Ca în fiecare an 
Umplem sacul dolofan 
De cadouri mii şi mii 
Pregătim pentru copii. 
Şi-un brad falnic, maiestuos 
Ce-l împodobim frumos. 
Cu globuri şi lumânărele 
Cu beteală şi cu stele 
Ca să plece apoi la drum 
Către lume Moş Craciun. 
 
Noi muncim întreaga vară 
Facem mii de jucării 
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Ca-ntr-o minunată seară 
Să ajungă la copii. 
Este seara de magie  
Ce de brad e luminată. 
Este timp de bucurie 
De copii mult aşteptată 
Fiindcă azi ne vizitează 
Mult iubitul Moş Crăciun. 

Scrie-aici într-o scrisoare, 
Că Răducu vrea îndată, 
O maşină-ncăpătoare 
Ce merge teleghidată. 
Dragul meu Radu cel mic 
Ai maşina cea frumoasă, 
Chiar dacă ai fost un pic 
Neastâmpărat acasă. 

Să vedem, care-i scrisoarea 
Ce-a trimis-o ... cineva... 
Cred că Dan. Cu precizarea 
C-ar dori o macara.
I-ar plăcea să construiască
Un oraş mare de tot
Şi copaci s-adăpostească
Un bazin pentru înot.

Moş Crăciun împarte daruri 
Dintr-o traistă fermecată 
Scoate-ntruna cât ar scote 
Nu termină niciodată. 
Cai, pitici, păpuşi, hăinuţe, 
Ciocolată, turtă dulce. 

Trenul, mingea, maşinuţa 
Şi un leagăn huţa-huţa 
Fuga vin la băieţel 
Să se joace doar cu el. 

Iar pe masă aşezate 
Cărticele colorate. 

Un copil din Bucureşti -  
După cum zice-n scrisoare – 
Vrea o carte cu poveşti, 
Fiindcă este băiat mare. 
Şi îi plac povestioare 
Cu balauri şi cu zâne, 
Cu zmei şi cu vrăjitoare, 
Ori viteji cu inimi bune. 

Bun prieten este cartea 
Când vreunul din părinţi 
La copii citeşte noaptea, 
Despre zâne, despre prinţi. 
Ce frumoase jucării 
De Crăciun Moşul împarte 
Şi-i îndeamnă pe copii: 
“Fiţi vrednici şi mai departe.” 
Vin spiriduşi, vin în cor 
Să vă spună tuturor 
Veselul lor pluguşor. 
Să vă spună sănătate,  
Mult noroc şi spor în toate! 
Mânaţi măi flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Hăi, Hăi! 
Să trăiţi, să înfloriţi,  
În an nou voioşi să fiţi!  
Anul Nou cu sănătate,  
Care pline cu bucate.  
Să fii, gazdă, sănătoasă  
Şi la anul tot voioasă!  
Strigaţi, măi flăcăi,  
Şi sunaţi din zurgălăi,  
Să se-audă-n munţi şi văi!  
-Hăi, hăi!

La anul şi la mulţi ani! 

1649



SERBARE DE CRĂCIUN 
„Colindăm, colindă, iarna!” 

Prof.înv.primar Ungureanu Elena 
C.N.de Artă”George Apostu”

Bacău 

ARGUMENT: 
Tradițiile si obiceiurile românesti reprezintă un adevărat tezaur care trebuie păstrat si 

transmis, pentru că ar fi păcat ca, după ce a dăinuit secole si chiar milenii, să se piardă. Noi, cadrele 
didactice, care îi însotim pe copii pe greul, dar frumosul drum al cunoasterii, avem posibilitatea să 
le cultivăm dragostea pentru această nepretuită comoară, astfel încât să-si dorească să o păstreze 
mereu vie, pentru ca si generatiile viitoare să se poată bucura de ele. 

Copiii asteaptă cu nerăbdare Sfintele Sărbători ale Nasterii Domnului. Cea mai frumoasă si 
mai iubită de cei mici si mari, săraci sau bogati este sărbătoarea Crăciunului. Veche de peste doua 
milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare a crestinilor este asteptată cu emotie 
si bucurie. Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii si este o sărbătoare 
emotionantă mai ales pentru copiii care asteaptă sosirea Mosului. 

 Semnificația religioasă a Crăciunului este Nasterea Mântuitorului Iisus Hristos, fiul lui 
Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credinciosi, mai îngăduitori. 
Această sărbătoare semnifică nasterea, creaŃia si vesnicia Universului.  

Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales unde se respectă traditiile străvechi. 
Prin acest parteneriat dorim să promovăm valorile crestine, contribuind astfel la educarea 

copiilor pentru păstrarea tradițiilor si obiceiurilor strămosesti, căci... „...nu e datorie mai vrednică de 
a fi îndeplinită, decât să facem părtasi pe cei mai tineri de bunurile sufletesti mostenite din vechime, 
căci zestrea cea mai de preț, nu e alta, ca averea de cuget si de simțire închisă si păstrată cu grijă 
sfântă de-a lungul anilor în adâncurile sufletului crestinesc al mosilor si strămosilor nostri” (G. 
Breazu). 

DATA: 17.12.2018 
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătoriilor de iarnă, 

dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege semnificaţiile religioase aferente sărbătorilor de 
iarnă.  

OBIECTIVE:  
Cunoaşterea unor tradiţii, obiceiuri aparţinând folclorului specific sărbătorilor de iarnă.  
Participarea la manifestări tradiţionale creştineşti.  
Respectarea regulilor religios-morale în familie şi societate.  
GRUPUL ŢINTĂ:  Elevii de la clasa I de la C.N.Artă “George Apostu” 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
Se prezintă podoabele si felicitarile realizate pentru cei dragi cu ocazia Sarbatorilor de 

Craciun.Elevii clasei I de la C.N.Artă “George Apostu” își vor demonstra dragostea pentru 
anotimpul iarna si pentru Sarbatoarea Craciunului prin versuri,în cadrul serbării : 
,,COLINDAM,COLINDA IARNA!” 

COORDONATOR: 
Prof.înv.primar: Ungureanu Elena 
ECHIPA DE PROIECT: 
 Director:  
Consilier educativ  
PRODUSE FINALE: 
➢ Expoziţie de colaje ale elevilor cu titlul “Iarna”
➢ Mini-scenete;
➢ Desene
➢ CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate
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CUPRINS 

LUNGU GINA 3 
LUNGU LUNICA 5 
LUNGU MERENA 7 
LUNGULESCU GABRIELA ELENA 9 
LUPASCU LOREDANA MARILENA 11 
LUPASCU VIOLETA CAMELIA 13 
LUPESCU ELENA 15 
LUPESCU MARIA 17 
LUPSAN CRISTIAN COSMIN 18 
LUPU MARIANA DOINA 20 
LUPU MIHAELA 21 
LUPUSORU DANIELA 23 
MACARIE ADRIANA 26 
MACOVEI CASIANA 28 
MACOVEI MIHAELA NICOLETA 30 
MACOVEI SIMONA- MIHAELA 31 
MACOVEI VERONICA 33 
MADA SEFORA-ANA-SANDALA 35 
MADEAR VIORICA-ANA 37 
MAFTEI ANAMARIA SILVIA 39 
MAIER ANA- MARIA 41 
MAJAI TIMEA - ERZSEBET SI LUKACS IREN 43 
MAJOR-BARTHA ZITA 45 
MALEA CRISTINA 47 
MALITA ADRIANA 48 
MALNAS RALUCA DIANA 58 
MALTIN RAMONA 60 
MAN BIANCA-ROXANA 65 
MANCIU ADRIANA 67 
MANEA ANA-CRISTINA 70 
MANEA DANUT 72 
MANEA DELIA 74 
MANGELOVSCHI DANIELA 76 
MANOLACHE DIANA SI PRASCHIV GEORGIANA 77 
MANOLACHE GABRIELA RAMONA 80 
MANOLACHI LILIANA 82 
MANOLE LUMINITA 84 
MANOLEA ANDREA 86 
MANOLESCU IOANA - IRINA 88 
MANTALE ELENA BIANCA 89 
MANTESCU SILVIA IOANA 90 
MANU ELENA FELICIA 92 
MARAVELA JANETA SIMONA 94 
MARCHITAN MONICA 95 
MARCU ANCA ROXANA 97 
TANJALA  LENUTA  98 
MARCU CODRUTA-ALINA 99 
MARCU GEORGETA 101 



MARCU IULIANA - MIHAELA 103 
MARCU SIMONA ELENA 105 
MARCU STEFANIA 106 
MARCUS FINUTA TEODORA 108 
MARDARU LILIANA 110 
MARELE MIHAELA 112 
MARGARIT FLORENTINA 113 
MARGARIT MADALINA 116 
MARGE LOREDANA 118 
MARIA DOBOS 119 
MARIA LOVIN 121 
MARIA MARILENA 123 
MARIA MELANIA RADULESCU 125 
MARIA NISTOR 126 
MARIA SONEA 128 
MARIA VRANAU 135 
MARIA ZINVELIU 137 
MARIAN VIOLETA NICOLETA SI GIUROIESCU ILEANA LOREDANA 139 
MARIANA PLESU 141 
MARIANA VOINEA 143 
MARICHESCU LUCIA 145 
MARILENA DUMITRU 149 
MARILENA ROSCA 151 
MARIN CARMEN 153 
MARIN GABRIELA 155 
MARIN GABRIELA NARCIZA 157 
MARIN GABRIELA 159 
MARIN GEORGETA VIRGINIA 161 
MARIN MARIA 162 
MARIN MARIANA 164 
MARIN MIRELA 166 
MARIN MIRELA-SOFICA 168 
MARINA ANCA SI GERMAN LARISA 169 
MARINESCU ANDREEA LACRAMIOARA 170 
MARINESCU CARMEN MONICA 171 
MARINESCU ELENA 172 
MARINESCU ELENA 173 
MARIOARA PARLEA 175 
MARIS CRISTINA 177 
MARIS TEODORA 178 
MARIUT CRISTINA 180 
MARTALOGU DUICU MAGDALENA 181 
MARTINAS LUCIA 182 
MARUSCA ALEXANDRA CRISTINA 184 
MARZALI ONGEN 186 
MATACHE GHERGHINA 187 
MATACHE MARIUCA ANITA 189 
MATEAS CRISTINA ANAMARIA 190 
MATEESCU ANDREEA IULIANA 192 
MATEESCU CONSTANTIN 193 



MATEI  OLIMPIA 195 
MATEI ANA MARIA 197 
MATEI ANIELA IOANA 199 
MATEI CONSTANTIN 201 
MATEI DUMITRA 203 
MATEI LAVINIA IULIA 205 
MATEI NICOLETA - DIANA 206 
MATHE JULIANNA 209 
MATIUTA  MARA VALENTINA 211 
MAXIM ALINA-MONICA 213 
MAXIM MARICICA 214 
MAZALU ANTONELA 216 
MAGIRESCU ADRIANA-AXENIA 217 
MANAILA ELENA GABRIELA 219 
MARCULESCU CLAUDIA-IULIA 224 
MARGAN DANIELA-VIOLETA 225 
MANDRU FLORELA MIHAELA 229 
MEDVEDEV OANA 231 
MENTER VICTORITA-ANDREEA 234 
MEREUTA MARIANA 236 
MEREUTA VIORICA 237 
MERISESCU AUGUSTINA 239 
MESAROSIU CORINA GEORGIANA 241 
METEA NICOLETA-MARIA 243 
MICU MARIA 246 
MICULA LAVINIA-ADRIANA 248 
MIHAELA CHISAR-VIZIRU 250 
MIHAELA COPACEANU 252 
MIHAELA FUNDUIANU 253 
MIHAI GEORGIANA IRENA 255 
MIHAI MARINELA 257 
MIHAI MIOARA 259 
MIHAI RAMONA CRISTINA 261 
MIHAI RAMONA MIHAELA 263 
MIHAIES MARIA-ALINA 265 
MIHAILA SIMONA-ELENA 267 
MIHALACHE MARIA 269 
MIHALACHE MARILENA 270 
MIHALCEA IULIA 272 
MIHALEA NICOLETA 274 
MIHART ELENA MARIA 276 
MIHAILESCU MIHAELA 278 
MIHALOIU MARIA-MAGDALENA 280 
MIHES CARMEN 282 
MIJA DANIELA ADINA 286 
MILEA ANA-MARIA 293 
MILITARU NICOLETA MARILENA 295 
MILOSTEANU ALINA-LACRAMIOARA 296 
MINDA CORINA 298 
MINEA ELENA 300 



MIRCEA ANISOARA 302 
MIRCEA VIOLETA 303 
MIRCESCU CRISTINA MARIA 304 
MIRELA CIFU 306 
MIRICA FLORINA 308 
MIRON CRISTINA 310 
MISCOI IOANA LARISA 312 
MISTORICA FLORENTINA ANCUTA 313 
MITITELU DANIELA MARINA 315 
MITITIUC LACRAMIOARA 317 
MITOC ANDREEA - IOANA 319 
MITRAN ANDREEA MIHAELA 321 
MITROI LORENA  323 
MITU CAMELIA 325 
MITU SABINA-OLGA 327 
MLADINOVICI CRISTIANA SI PATRULESCU ANETA 328 
MLADINOIU LUCIANA 330 
MOALE-COZA DIANA-MIRELA 338 
MOCAN MIHAELA-CLAUDIA 340 
MOCANASU ANCA 342 
MOCANU DANIELA 343 
MOCANU MARIA  345 
MOCANU ROXANA 346 
MODAN OCTAVIA 348 
MODREA MIHAELA 350 
MOGOS VASILICA 352 
MOISA CATALINA 354 
MOISE AURELIA 357 
MOISE EMANUEL PETRICA 359 
MOISE IONELIA 361 
MOISESCU IULIANA 365 
MOISESCU MIHAELA 384 
MOISUC RALUCA DACIANA 386 
MOLDOVAN ADELA 388 
MOLDOVAN CRISTINA ZENOVIA 390 
MOLDOVAN DANA 406 
MOLDOVAN GABRIELA 407 
MOLDOVAN LUCRETIA RODICA 408 
MOLDOVAN MARIANA 410 
MOLDVAN ERIKA SI GALL ANNA 412 
MOLNAR IOLANDA 414 
MONDOACA FLORIN 416 
MONICA CHIPAILA 418 
MORAR IOANA CIPRIANA SI MUNTEAN MARIA CRISTINA 420 
MORARIU MIHAELA ELENA 423 
MORARU DANIELA 425 
MORONG ANAMARIA 429 
MOSOARCA IONELA 431 
MOSUTAN IONELIA 441 
MOT CAMELIA CONSTANTINA 443 



MOTORA  NARCISA 445 
MOTOS CRISTINA 448 
MOVILA VALENTINA 450 
MOZA MARIANA 452 
MULLER MONICA BIANCA 453 
MUNTEAN ALEXANDRA IULIANA 455 
MUNTEAN MIRELA 456 
MUNTEANU CORINA GABRIELA 458 
MUNTEANU DANIELA 460 
MUNTEANU ELENA - ISABELA  461 
MUNTEANU IULIANA 463 
MUNTEANU MARINELA GABRIELA 465 
MURARIU GETTA SI ILIE CARMEN IULIANA 466 
MURARU ALINA-ELENA 468 
MURARU MARIA MIRELA SI GIRLEANU EUGENIA 470 
MURESAN ANCA CRISTINA 472 
MURESAN MARIA EUGENIA 473 
MURESAN PATRICIA TEODORA 474 
MUSTACA DELIA 481 
MUSUROI GINA MADALINA 482 
NAE CARMEN NICOLETA 484 
NAGY ANDREA 495 
NAGY ANTONIA 498 
NAGY CSILLA-TUNDE 499 
NAIMAN SILVIA NICOLETA 501 
NALAT AURORA CRISTINA 503 
NAN GEORGIANA 505 
NARCISA DOBROVAT 507 
NASTASE ANDREEA MARIA 508 
NAVADARU DUMITRIA 510 
NASTASE VALENTINA 512 
NEAGOE MARINELA IULIANA 518 
NEAGOIE MIHAELA 520 
NEAGU MARIANA 522 
NEAGU PETRONELA 524 
NEAGU SILVIA 526 
NEALCOS ALINA 528 
NEBUNU CRISTIANA 530 
NECSUTA ANGELICA SILVIA 532 
NEDELCU ANA MARIA CLEOPATRA 534 
NEDELCU OANA-MALINA 536 
NEDESCA  RODICA  MARIOARA 538 
NEGREA CARMEN 540 
NEGREANU ANA 542 
NEGREANU STEFAN ANTONEL 543 
NEGRICIOIU MARIANA 544 
NEICA CORINA 547 
NEICONI LILIANA 549 
NEMES CRISTINA GABRIELA 550 
NETEJORU  RELUTA 551 



NICA MIHAELA CARMEN SI STRATI BRINDUSA MIHAELA 552 
NICHITA ELISABETA 554 
NICOARA STEFAN 556 
NICOLAE ADRIANA 558 
NICOLAE CORNELIA 559 
NICOLAE CRISTINA 561 
NICOLAE FLORINA ADELA 563 
NICOLAE IRINA 565 
NICOLAESCU IOANA 567 
NICOLAESCU NORINA 569 
NICOLETA JURA 570 
NICOLETA NEAGU 573 
NICOLETA NONA IONESCU 576 
NICULITA ALINA 577 
NISTOR ANDREEA ALEXANDRA 579 
NISULESCU DIANA 581 
NITU FLORINA 583 
NITU MIRELA 585 
NITU OANA ADRIANA 586 
NITA ELIZA NARCISA 589 
NITA GEORGE 591 
NITU NICOLETA 593 
NIULAS MARIANA 595 
NOGYOSI ENIKO 598 
NOJA MIHAELA ANDREIA 604 
NOROCEA GINA 605 
NUTAS CRISTINA MARIOARA 608 
NUTI IULIA 610 
OANA CRISTINA AXINCIUC 612 
OANCEA OANA ADINA 615 
OANCEA PAULA 617 
OBADA CIORTAN SIMONA RAMONA 618 
OBREJA NUTA SI CARANFIL ANCA-ELENA 619 
OCOLEANU IONELA 621 
OLAR LIVIA 622 
OLARIU ALEXANDRA SI MANDA NADIA 625 
OLARIU DACIANA TEODORA 626 
OLARIU MIHAELA CATALINA 629 
OLARIU OANA 631 
OLARU FLORENTINA 633 
OLEA DANIELA 636 
OLTEAN DIANA IONELA 638 
OLTEANU DANIELA 640 
OLTEANU DIANA MARIA 646 
OMER BIRSEN 647 
OMILESCU MIRELA COSMINA 648 
ONCIOIU VIORICA 650 
ONETIU JANA-LIVIA 651 
ONISOR ANDREA 652 
ONISOR RODICA 654 



ONOFREI MIHAELA-OLTITA 656 
OPREA DANIELA SI RUJOIU SILVIA BENONIA 658 
OPREA GEORGETA 660 
OPREA ILEANA VERONICA 662 
OPREA KLODIANA 664 
OPREA MARINELA 666 
OPRESCU SIMONA GABRIELA SI ILIE MIOARA RAMONA 667 
OPRISAN MARIA-MAGDALENA 669 
OPRITA-MANDRUT  ALINA-MIHAELA 670 
OROSZ ELENA 673 
OSAN GENINA SILVIA 675 
OTELEA EMILIA 676 
PADURARU GEORGETA 678 
PAGU NELU 680 
PAGU ROXANA 682 
PAHOMI LUCICA DOMNICA 684 
PAHONTU CARMEN ANA 686 
PAHONTU CARMEN ANA 688 
PAICU DORINA 689 
PAL FOGARASI OLGA 691 
PALADE EULALIA LAVINIA 693 
PALADE MANUELA ELENA 695 
PALALOGOS ANDREEA 697 
PALCAU OTILIA-GABRIELA 698 
PALFI TUNDE 699 
PALKO ERIKA-EVA 701 
PALOS CLAUDIA DANIELA 703 
PALOS NICOLETA-SILVIA 706 
PADURARU CONSTANTIN- EUGEN 707 
PANAIT GIANINA MIHAELA 708 
PANAIT PETRONELA 711 
PANDURU ANCA GEORGIANA 712 
PANDURU ION DANIEL 714 
PANDURU OVIDIU 715 
PANESCU LUANA-ELENA 717 
PANTEA PELAGHIA 719 
PANTURU SIMONA 721 
PAPA CORINA MARIA 723 
PARASCHIV CORINA 725 
PARASCHIV LENUTA 727 
PARASCHIV MIHAELA 729 
PARLOG   FLORICA 731 
PARNICA MIHAELA 734 
PARTILA DORIANA 736 
PARTOACA IOANA MONICA 737 
PARVU DOINA 738 
PASAT ILEANA 740 
PASCA ALIN 742 
PASCA CAMELIA 745 
PASCA IRINA MARIA 747 



PASCALE EVDOCHIA 750 
PASCU ELENA RALUCA 753 
PASTRAMA ECATERINA 754 
PATRASCOIU ILEANA 755 
PATRASCOIU VOCHITA ADRIANA 759 
PATRASCU GEANINA 760 
PAUN MARINA 763 
PAVEL AURELIA 765 
PAVEL ELENA LACRAMIOARA 767 
PAVELESCU ELENA 773 
PAVEN GABRIELA 774 
PESCARU DUMITRA 776 
PETACA DANIELA MARIA 778 
PETER ANNABELLA 779 
PETRAS ADRIANA 781 
PETRE CRISTINA 783 
PETRE MIHAELA DENISA 785 
PETRE NICULINA 786 
PETRE VALERIA 788 
PETREA CRISTINA 791 
PETRENCU SIMONA-PARASCHIVA 792 
PETRESCU DANIELA 793 
PETRI ANA DORINA 795 
PETRONELA SIMINESCU 796 
PETROVICI RAMONA 798 
PETRULESCU NICOLETA 802 
PETRUSE-GOINA ALINA 804 
PETA ALEXANDRA-ANCUTA 806 
PICA    COSTEL 808 
PINGHIREAC SIMINA-ELENA 810 
PINTEA GAROFITA 813 
PINTILIE DANIEL-GHEORGHTA 817 
PIPEREA ANDREEA IULIA 819 
PIRSAN IONELA CATALINA 820 
PIRVU CARMEN MONICA 822 
PIRVU GEORGICA 824 
PIRVULESCU CORNELIA 825 
PISLARU DANIELA 826 
PISTA BIANCA 828 
PITI MIRELA 830 
PLAMADA ELENA MIHAELA 832 
PLAVIE GEORGIANA SI DRAGAN MARIA MAGDALENA 833 
PLETEA IRINA-GABRIELA 835 
PLOAE LAURA SI FOTACHE CLAUDIA 836 
PODEAN MARIOARA VALERICA 838 
PODEAN MARIOARA 840 
PODOLEANU GINA 842 
POGANA RALUCA 844 
POHOATA LUCRETIA 845 
POJAR ADA-MONICA 847 



POLOVEL NICOLETA CRISTINA 851 
POP ADRIANA - SIMONA 852 
POP ANDRA CLAUDIA 853 
POP ANUTA 855 
POP ELENA LUMINITA 857 
POP ELENA  859 
POP LOREDANA 860 
POP MARIA DANIELA 862 
POP MARIANA FLORICA 864 
POPA  NICOLAE 866 
POPA  RITA  868 
POPA  VIORICA-NORIANA 870 
POPA ADRIANA SORINA 871 
POPA ANCA LAURA SI EDU LILIANA 873 
POPA CARMEN 874 
POPA CORINA 877 
POPA ELENA 879 
POPA MADALINA 880 
POPA MARIA LILIANA 882 
POPA NADIA 883 
POPA OLGA 885 
POPA VIOLETA 887 
POPAN MARIANA CRISTINA 888 
POPAN MARIANA CRISTINA 890 
POPAN MARIANA CRISTINA 892 
POPAN NITA 894 
POPESCU ALINA 896 
POPESCU ELENA 898 
POPESCU LOREDANA DANIELA 900 
POPESCU LUCICA 902 
POPESCU MARIA 904 
POPESCU MARIANA ALINA 906 
POPESCU MARIANA  909 
POPESCU MARILENA MIRELA 910 
POPESCU MIHAELA 912 
POPESCU NICOLETA 913 
PETCU CRISTINA 915 
POPESCU SANDA NICOLETA 918 
CIORTAN GABRIELA 920 
POPESCU SORINA ALEXANDRA 922 
POPESCU VASILICA 923 
POPINA NICOLETA CORINA 925 
POPOIU SIMONA ELENA 927 
POPOV ANAIDA 928 
POPOVICI ELENA DANIELA 929 
POPOVICI IULIU-LAURIAN 931 
POPOVICI MIRELA MIHAELA 932 
POPUTE GETA SI MEZIN RALUCA RAMONA 933 
PORTAN MONICA FLORICA 938 
PORTIK-ORAS ILDIKO 939 



PORUMB MARIA 940 
POTING ALINA 942 
POTLOGEA MONICA 944 
PRALEA DANIELA MARIA 946 
PREDA MANUEL LUCIAN 948 
PREDA MARIA ALEXANDRA 950 
PREDA MARIA  952 
PREDA MARIOARA 954 
PREDUCA ELENA  956 
PREOTEASA ALINA 958 
PRICODAN CRISTINCA GEORGETA 959 
PRICOPI CARMEN 963 
BIBIRI MARIANA 964 
SANTA VIORICA 966 
MARIANA RADU 968 
MOCOFAN SIMONA- ANDREEA 971 
PROTOPOPESCU FLORINA 973 
PUFULETE ALEXANDRA-IULIANA 974 
PUIU VIOLETA ANAMARIA  976 
PULBERE CRISTINA 978 
PUSCA EMILIA 979 
RACHERU NINA 981 
RADA IOANA-MARINELA 983 
RADA OANA 985 
RADAC  DANIELA 986 
RADAU ADRIANA GEORGETA 988 
RADOVICI LILIANA 989 
RADU CORNELIA 990 
RADU LUMINITA 992 
RADU MARIA 995 
RADU NICOLETA 997 
RADUCU ALINA 999 
RADULESCU MARGARETA 1006 
RAFAILA GABRIELA DANA 1007 
RAILEANU MIHAELA CATALINA 1009 
REBEGA GETA 1011 
RECEA DIANA-MIHAELA 1012 
REITU MARIANA BEATRICE 1014 
RENTEA MIRELA 1016 
ARAMA LIVIA 1018 
RIPICEANU NICOLETA 1019 
RISCO PAULA ELISABETA 1021 
RITISAN CALINA DOCHIA 1023 
ROATA IULIA 1024 
ROHRMANN SIMONA 1025 
ROMAN DOINA 1027 
ROMANIUC MIHAELA 1028 
ROMASCANU OANA 1030 
RONCEA ELENA LAVINIA 1031 
ROPOTA CARMEN-CORINA 1033 



ROS ADINA PAULINA 1034 
ROSANA IVAN 1036 
ROSCA CRISTINA 1038 
ROSCA GEORGETA 1039 
ROSU DANIELA 1041 
ROSU MITINA 1043 
ROTAR EMILIA 1045 
ROTARU ENUTA 1049 
ROTARU MARIA-MIHAELA 1051 
RUJOIU SILVIA BENONIA SI OPREA DANIELA 1052 
RUS FLORICA 1054 
RUSU ALINA 1056 
RUSU HORATIU 1057 
RUSU SILVIA 1059 
RUTA CHRISTINE-VERONICA 1061 
RUXANDRA IONESCU 1062 
SABAU ALEXANDRA NICOLETA 1063 
SABO LIANA TEODORA 1065 
SACRIERIU MIRELA 1067 
SALADE ELENA IZABELA 1069 
SALAJAN  MARIANA 1074 
SAMAREANU CRISTINA MARIA 1076 
SAMFIRA JANETA 1078 
SANDA IRINA ALINA 1082 
SANDA MARINELA 1084 
SANDU  VIOLETA 1086 
SANDU ADRIANA 1088 
SANDU DANIELA CORNELIA 1089 
SANDU LAURA GABRIELA 1091 
SANDU VIORELA 1093 
SARBU LILIANA 1095 
SARIVAN ANAMARIA NICOLETA 1097 
SAS MADALINA-GEORGIANA 1099 
SASEC RODICA DANIELA 1101 
SAVU CRENGUTA MARIA 1103 
SAVU GABRIELA 1105 
SAVU IRINA LIANA 1107 
SCARLAT ANCA 1109 
SCARLAT ILEANA 1111 
SCHIPOR CRISTINA TEOFILA 1112 
SCUTAR ANGELICA 1114 
SEICHEI IOANA MARIA 1115 
SEMBERA CLAUDIA -BLANCA 1117 
SEMELBAUER LARISA PAMELA 1118 
SEMENIUC DIANA- MARUSIA 1120 
SERACIN MANUELA RALUCA IOANA 1121 
STIOAPA ALINA MAGDALENA 1127 
SERGENTU DELIA 1130 
SEUCALIUC VERONICA 1133 
SFETCU MARIA 1135 



SFICHI-BOCEAN ANDRADA-NICOLETA 1137 
SICHITIU MARGARETA 1138 
SILAGHI CRINA DUMITRITA 1139 
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	MATIA:
	Bucurie, bucurie
	Din părinţi fără avere

	DECOR
	În noaptea asta s-a născut,
	Pe D-zeu Îl preamăresc
	GABI KISS
	Ai milă, Doamne, de acei
	Primeşte sfintele cântări
	Educaţia nu este numai pregătire şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de influenţe modelatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului şi este eficientă atunci când situează copilul în centrul ei, ca parte activă şi moti...
	Prof.inv.prescolar: Oprea Ileana Veronica

	Prof. Gr. I. Oșan Genina Silvia
	Liceul Teoretic „Pavel Dan’’ Câmpia-Turzii/
	Școala Gimnazială „Ioan Opriș’’ Turda
	Serbările școlare și importanța lor
	Prof. înv. primar Pálkó Erika-Éva,
	Școala Gimnazială ”Kun Kocsard”, Ojdula
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	Prof. Panduru Ion Daniel
	Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj
	În cadrul parteneriatului educational gradinita-familie:
	Importanța activităților educative
	realizate în parteneriat cu părinții
	Justificarea proiectului:
	Unirea de la 1 Decembrie 1918, reprezintă evenimentul cel mai important din istoria României, înfăptuirea unor dorinţe de mii de ani a românilor, din graniţele fostei Dacii.
	Sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire a românilor şi transmiterea acestui sentiment măreţ elevilor şcolii noastre, părinţilor şi comunităţii locale.La 1 Decembrie 1918, Transilvania s-a unit cu Romania.
	La Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918,s-au adunat 1.228 de delegati si peste 100.000 de romani veniţi din toate colţurile ţării. Ei au decis unirea tuturor romanilor din Transilvania cu România. A fost un moment unic în isto...
	Prezenta unui numar atat de mare de romani, veniti pe jos, cu trenul, cu caruta sau calare,îmbrăcati în straie populare de sărbătoare, cu steaguri tricolore a făcut ca această mare adunare să rămână în istorie. Simbolic, mulţimea urca spre drumul cătr...

	Se încurajează creativitatea, dezvoltarea imaginaţiei şi al spiritului analitic prin crearea altor piese literare sau dramatice adaptate particularităţilor de vârstă şi să-şi afle corespondent în lumea modernă. Sunt preluate sarcinile lui Moş Nicolae ...
	Sus boieri nu mai dormiti,
	Vremea e sa va gatiti,
	Casa sa v-o maturati,
	Leru-i, Ler,
	Si masa s-o incarcati,
	Leru-i, Ler.
	Ca umblam si colindam
	Si pe Domnul cautam
	Din seara Ajunului
	Leru-i, Ler
	Pana-ntr-a Craciunului
	Leru-i, Ler
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	In salasul lui Craciun,
	Ca S-a nascut Domn frumos,
	Leru-i, Ler,
	Numele lui e Hristos,
	Leru-i, Ler.
	Albert P: O lumina mare s-a făcut în tot văzduhul. Păstorii s-au speriat, dar îngerul Domnului i-a linistit, zicându-le:
	“Nu vă speriati, ci bucuraţi-vă! căci s-a născut Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Mergeţi şi veţi afla un prunc înfăşat şi culcat în iesle. Închinaţi-vă Lui!”
	Paul: Trei magi de la Răsărit, Baltazar, Melchior şi Gaspar, s-au lăsat călăuziţi de o stea şi au ajuns la pruncul nou născut. I s-au Închinat şi I-au pus în faţă daruri scumpe: aur, smirnă şi tămâie.
	Denisa A: Pe mine m-a înstristat, dar m-a şi bucurat povestea Naşterii Lui Isus Hristos. E o poveste emoţionantă pe care toată lumea ar trebui să o cunoască şi să nu o mai uite. Eu de Crăciun îmi doresc să fiu cu familia mea şi să ascult această poves...
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	Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani
	Scena I – Lângă brad
	Scena II – Casa lui Crăciun
	Scena III – Ieslea lui Crăciun
	Scopul primordial al şcolii este acela de a forma tipuri de elevi, care să răspundă nevoilor comunităţii şi să dea acestei persoane competenţe pentru viaţa privată, profesională şi publică.


	28
	Pe drum de nea colindători
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	Şi pentru el Iisus a venit
	Un vis măcar să-i împlinim
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	Prof. Preda Marioara
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	4.Vrăşmaş, Ecaterina, Educaţia şi consilierea părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2004
	Clopoţei
	PLUGUŞORUL-toți băieții
	Aho, aho copii şi fraţi

	Etimologic, termenul educatie (>lat. Educo, educare) are sensul de a creşte, a îngriji, a instrui, a forma.
	Titlul: ,,Am personalitate proprie şi comportament individualizat”
	Importanța activităților educative realizate
	în parteneriat cu părinții în preajma sărbătorilor de iarnă
	Prof. înv. preșc. Ruța Christine-Veronica
	Grădinița cu program normal Bunești, jud. Brașov
	În fiecare unitate preșcolară, dacă întrebați, veți afla același răspuns ferm: primul parteneriat încheiat este cel cu familia. Este unul dintre cele mai importante parteneriate pentru că el este cel care leagă și menține o conexiune între “acasă” și...
	În comunitățile mici, de la sate, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Așa că, legătura familiei cu grădinița (la noi în comună nu este creșă) este una puternică, precum o a doua familie. Aici, părinții au nevoie de explicații simple, pe înțelesul...
	Pentru mine, aceste activități educative în parteneriat cu părinții sunt necesare și au o mare importanță sufletească, îi întâmpin și îi invit în grădiniță cu inima deschisă, așa cum o fac cu preșcolarii. Părinții vin rușinați și emotivi, de parcă ar...
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	Prof. Stanca Ecaterina Veronica
	Şcoala Gimnazială Nr. 1 Budeasa


	32
	Serbările școlare și importanța lor
	Prof. înv. primar STĂNICĂ MARIA,
	Școala Gimnazială Nr. 10, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
	„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina, ieşind din întuneric, nespus de nouă și proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu)
	Importanţa activităţilor educative ocazionate de sărbătorile de iarnă
	Prof. Georgeta Stroe- Şcoala Gimnazială “Ion Roşca” Cochirleanca,
	jud. Buzău
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	Comunicarea dintre scoala si familie este unul dintre instrumentele cele mai importante de stabilire si mentinere a relatiei de parteneriat.Parintii au dreptul ,dar si obligatia de a colabora cu institutiile de invatamant in scopul realizarii obiectiv...
	Învățători și părinți - parteneri în păstrarea datinilor
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	realizate în parteneriat cu părinții
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	Hai luaţi un cozonac
	4. Uraaa! Ninge ca-n poveste!
	Timpul e de săniuş!
	Hai, copii! Ca şi altădată,
	S-a făcut alunecuş.
	Scoateţi săniile-afară!
	Lăsaţi alte jucării!
	Dealul vă aşteaptă jocul,
	Nu veţi fi mereu copii.
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	Stă numai un pic la noi!
	Song - “Silent night”
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	Autor: Veres Ildikó
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	ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE
	ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII
	ACTIVITĂȚILE EDUCATIV-REMEDIALE ȘI PARTENERIATUL PĂRINȚI-PROFESOR
	În cele ce urmează vrem să dezbatem rolul celor trei categorii de factori de intervenţie, iar mai apoi, să vedem câteva modalități de organizare a unei activităţi de parteneriat eficient.
	În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fară îndoială oriunde în lume. În furtunile veacului obiceiurile și tradiț...
	Magia sărbătorilor de iarnă, un izvor de datini şi obiceiuri!
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